
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 
 

Fundacija don Bosko je nevladna, splošnokoristna, dobrodelna, človekoljubna in neprofitna 

organizacija, katere temeljni cilj je pridobivanje, zbiranje in dajanje finančnih sredstev za izvajanje 

vzgojnih, izobraževalnih, socialnih, pastoralnih, misijonskih, dobrodelnih in drugih dejavnosti za mlade 

v duhu Janeza Boska v Sloveniji in tujini. Kot taka deluje od leta 2020 in nadaljuje poslanstvo, ki ga je 

leta 2011 pričela Ustanova Sklad Janeza Boska. Letno v svoje programe vključuje veliko število 

uporabnikov. 

Glavne naloge fundacije so usmerjene k dejavnosti zbiranja donacij na področja vzgojno – pastoralnih 

programov, športa, na področje izobraževanja in izpopolnjevanja, aktivnosti mladinskega uličnega dela 

ter v različne socialne projekte. Fundacija zbira sredstva za revne in ranljive, za misijone in misijonske 

prostovoljce, za pomoč ob naravnih nesrečah ter za obnove, prenove in gradnje vzgojnih zavodov, 

sakralnih objektov in domov, ob enem pa je podpora salezijanskemu družbenemu obveščanju.  

Fundacija se ob enem odziva na aktualna družbena vprašanja, posebno skrb pa namenja pozitivnim in 

trajnim spremembam za marginalizirane in najbolj ranljive mlade.  

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI 

Fundacija don Bosko ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo 

osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu 

njihove obdelave. Fundacija don Bosko se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh 

uporabnikov vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji. 

 

 

II. PRAVNI TEMELJI IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
 

Pravni temelj 
 

a) Fundacija don Bosko osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja vseh vrst 

pogodb, ki jih sklepa pri svojem poslovanju ter tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po 

prejemu ponudbe posameznika. 

b) Fundacija don Bokso obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega 

temelja: 

- na podlagi nacionalne zakonodaje in 



- na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU, ki terjajo od Fundacije don Bosko, da v 

določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim 

upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. 

 

c) Fundacija don Bosko na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen 

zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje 

tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in 

informacijskega sistema Fundacije don Bosko).  

 

č) Fundacija don Bosko v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo 

privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene zbiranja donacij, sodelovanja in 

informiranja o aktivnostih Fundacije don Bosko in morebitnega posredovanja ponudb tretjih. V teh 

primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega 

osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Veljavno privolitev v 

obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih 

podatkov soglašati starš oziroma skrbnik. 

 

d) Piškotki 

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki vam uporabnikom omogočajo prikaz in uporabo naših 

spletnih strani, prilagojeno vašim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik 

shrani na disku vašega računalnika. Glavni namen piškotka je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in 

druge podatke, tako da vam jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ni potrebno več vnašati. 

Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve brskalnika 

omogočajo uporabo piškotov. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, lahko spremenite nastavitve 

brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to lahko omeji zmožnost vaše 

komunikacije z našim spletnim mestom. Tudi če piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno 

izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškotke uporabljamo izključno z namenom boljše izkušnje 

posameznega uporabnika. 

Upravljanje in brisanje piškotkov 

Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate. Če želite 

izvedeti, kako to storite z določenim brskalnikom, lahko uporabite funkcijo pomoči v brskalniku ali pa 

obiščete www.aboutcookies.org, kjer je korak za korakom pojasnjeno, kako upravljati ali izbrisati 

piškotke v večini brskalnikov. 

 

 

Namen obdelave podatkov 
 

Fundacija don Bosko bo zbrane podatke o uporabnikih pridobivala in uporabljala izključno za naslednje 

namene: 

• za posredovanje vabil in informacij o aktivnostih Fundacije don Bosko, 



• za vodenje evidence donatorjev, sponzorjev, prostovoljcev, 

• za izdajo ter pošiljanje računa/ov in vodenje evidence izdanih računov. 

 

III. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH 

PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 
 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. 

 

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV 
 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Fundacija don Bosko, Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana ali 

fundacija@sdb.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev 

obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter 

zahteva prenos podatkov. 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali 

delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Fundacija don Bosko, Rakovniška ulica 6, 1000 

Ljubljana ali fundacija@sdb.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi 

privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v 

nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 

Fundacija don Bosko bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje 

namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako 

obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz 

obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru 

sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan 

z zakonom. V slednjih primerih bo Fundacija don Bosko podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo. 

 


