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Uvod  

Zavedamo se, kako pomembno je varovati osebne podatke posameznikov in iti v korak z novo 

tehnologijo, kakor predpisujejo določila Evropske unije. S 25. majem 2018 stopa v veljavo 

nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, GDPR. Ta k upoštevanju obvezuje vse 

organizacije, klube in društva znotraj Evropske unije, ki zbirajo in upravljajo s 

posameznikovimi osebnimi podatki.  

Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj (FDJP) seveda sledi določilom uredbe GDPR in na 

vse načine skrbno varuje vaše podatke. Tako smo tudi sicer počeli že do zdaj, zato nova 

uredba v tem pogledu ne prinaša bistvenih sprememb. 

 

Kdo smo?  

Glavno poslanstvo fotografskega društva Janez Puhar Kranj je povezovanje ljubiteljev 

fotografije, ne glede na to, ali se ti navdušujejo nad samim fotografskih ustvarjanjem, 

razvijanjem fotografij ali pa zgolj uživajo v občudovanju fotografskih del in pogovorih o njih. 

Ni pomembno, ali ste začetnik ali pa se s fotografijo ukvarjate že več let – v vsakem primeru 

imamo nekaj za vas. Prirejamo redna tedenska srečanja, v okviru katerih diskutiramo o 

fotografijah in se udeležujemo raznih delavnic. Veliko pozornosti posvečamo organizaciji 

razstave »Miniature«, ki poteka v skladu s pravili Mednarodne zveze za fotografsko umetnost 

(FIAP) in Fotografske zveze Slovenije (FZS) in na kateri lahko s svojimi deli sodelujejo 

fotografi z vseh držav sveta. Poleg te prirejamo tudi slovensko razstavo »Pokrajina« pod 

okriljem FZS.  

 

Katere podatke zbiramo?  

Med osebne podatke, ki jih zbiramo, spadajo ime, priimek, naslov, poštna številka, mesto, 

država, elektronski naslov ter nazivi FZS in FIAP.  

Vse navedene osebne podatke pridobimo prek elektronskega obrazca na uradni strani razstave 

»Miniature«: http://miniature.fotodrustvo-kranj.si 

http://miniature.fotodrustvo-kranj.si/
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Iste podatke zbiramo tudi v papirni obliki. Ko uspešno predložite svoja fotografska dela in 

osebne podatke v digitalni obliki, boste na elektronski naslov prejeli izpolnjen obrazec za 

prijavo. Natisnete ga in podpišete v znak vašega strinjanja z določili in pogoji, ki jih postavlja 

FIAP, ter z našim pravilnikom o zasebnosti GDPR. Natisnjeni obrazec priložite papirnim 

fotografijam, ki nam jih pošiljate po pošti.  

 

V kakšne namene uporabljamo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke uporabljamo:  

- za obdelavo in pripravo rezultatov fotografskega natečaja;  

- za objavo rezultatov natečaja razstave na uradni strani »Miniature«;  

- za objavo rezultatov v tiskanem katalogu.  

 

Vsak avtor bo na navedeni poštni naslov prejel izvod kataloga, prav tako bo obveščen o 

novostih v zvezi z razstavo in o drugih pomembnejših dogodkih, ki jih organizira Fotografsko 

društvo Janez Puhar Kranj.   

 

Kakšno pravno podlago imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov?  

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, mora prej privoliti oziroma dati soglasje 

za obdelavo teh podatkov. Soglasje podate prostovoljno.  

 

V katerih primerih bodo vaši osebni podatki razkriti?  

Vaši osebni podatki bodo obravnavani zaupno. Kadar bomo razkrili vaše  

- ime, 

- priimek, 

- državo, 

- fotografske nazive FIAP in FZS,  

bo to storjeno izključno za objavo rezultatov natečaja razstave na uradni strani »Miniature« in 

v tiskanem katalogu.  
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Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 

Dokler se ne odjavite z našega e-poštnega seznama (ta opcija je na voljo v vsaki e-pošti, ki 

vam jo pošljemo) ali zahtevate izbris svojih osebnih podatkov prek elektronskih obrazcev, ki 

jih najdete na sledečih spletnih straneh: 

http://www.fotodrustvo-kranj.si/contact 

http://miniature.fotodrustvo-kranj.si/sl/contact/ 

http://miniature.fotodrustvo-kranj.si/slo/kontakt/ 

 

Imate še kaka dodatna vprašanja? 

Pišite nam preko zgoraj navedenih spletnih obrazcev. 

 

http://www.fotodrustvo-kranj.si/contact
http://miniature.fotodrustvo-kranj.si/sl/contact/
http://miniature.fotodrustvo-kranj.si/slo/kontakt/

