
Prihvaćanjem ovih općih uvjeta dopuštate da se Vaši osobni podaci mogu obrađivati od strane Udruge 

Programerko, Zagreb, Lastovska 23, OIB.: 12002970752 i Code Club organizacije.  

Udruga Programerko će kao Voditelj zbirke osobnih podataka iste čuvati i te ih bez Vaše suglasnosti 

neće dati drugima na korištenje, distribuirati ili objavljivati, uz primjenu  odgovarajućih  tehničkih  i  

sigurnosnih  mjera  zaštite  osobnih  podataka. 

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta izjavljujete da ste suglasni da Udruga Programerko obrađuje Vaše 

osobne podatke u svrhu interne evidencije, analize uspješnosti s ciljem usavršavanja postupanja te u 

marketinške svrhe. 

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta izjavljujete da želite nastaviti primati obavijesti i novosti o aktivnostima 

od strane Code Club-a Hrvatska i Code Club International  

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da se navedeni opisani podaci pohranjuju na razdoblje od 

najviše 10 godina, nakon čega će biti uništeni. 

Od Udruge Programerko imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih 

podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas kao ispitanika ili prava na ulaganje prigovora 

na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. 

U mogućnosti ste opozvati danu suglasnost na obradu osobnih podataka putem pisanog opoziva 

dostavljenog na adresu Udruga Programerko, Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na 

udruga.programerko@gmail.com, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli 

prije nego što je ona povučena. U ovom slučaju pristajete na mogućnost da vam se uskrati članstvo u 

Code Club-u. 

Imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. 

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta izjavljujete da ste punoljetni i u mogućnosti dati privolu za obradu 

osobnih podataka kako je to navedeno u ovim Općim uvjetima. 

Pružanje osobnih podataka nije zakonska niti ugovorna obveza, ali je uvjet nužan za sklapanje ugovora 

odnosno registraciju kluba. Ne postoji automatizirano donošenje odluka.  

Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: 

adandic.programerko@gmail.com 
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