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Izjava o varstvu podatkov družbe Caparol d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

1. Ime in naslov odgovorne pravne osebe 

Odgovorna pravna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu 
podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb podatkovnovarstvene narave 
je podjetje, navedeno v  impresumu (v nadaljevanju: „mi“ oziroma „nas“ ali „naš“) . 

2. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov 

Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov po pooblastilu odgovorne pravne osebe za njihovo 
obdelovanje je: 

gospod odvetnik Jens Engelhardt, njegov namestnik je gospod odvetnik prof. Sven Kolja Braune, 
na naslovu Notos Rechtsanwälte – Braune, Engelhardt Partnerschaft 
Heidelberger Str. 6 
64283 Darmstadt 
Telefon: 06151-15369-0 
Telefaks: 06151-15369-99 
Internetna stran: www.notos.de  
E-pošta: datenschutz@notos.de 

Vsaka zadevna oseba se lahko  v vseh vprašanjih in pobudah za varstvo podatkov obrne neposredno 
na nas ali na našega pooblaščenca za varstvo podatkov. 

3. Opredelitve pojmov 

Naša Izjava o varstvu podatkov temelji na definiranih pojmih Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(GDPR). Naša Izjava o varstvu podatkov naj bo preprosto berljiva in razumljiva. In da bi to dosegli, 
dovolite, da vam v naprej pojasnimo uporabljene pojme: 

3.1 Osebni podatki 

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali fizično osebo z 
možnostjo identifikacije (v nadaljevanju „zadevna oseba“). Kot oseba z možnostjo identifikacije velja 
fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati neposredno ali posredno, zlasti s pomočjo dodelitve neke 
karakteristike, kot je ime, s pomočjo razpoznavne številke, podatkov o lokaciji, s pomočjo spletne  
oznake ali ene ali več posebnih značilnosti, ki izražajo fizično, fiziološko, genetsko, psihično, 
ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto te fizične osebe. 

3.2 Zadevna oseba 

Zadevna oseba je vsaka  identificirana fizična oseba ali fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, 
katere osebne podatke obdeluje odgovorna (pravna) oseba. 

3.3. Obdelovanje 

Obdelovanje je vsak proces, izveden s pomočjo avtomatiziranega postopka ali brez tega, ali vsako 
tako zaporedje procesov v zvezi z osebnimi podatki, kot so pridobivanje, evidentiranje, organiziranje,  
urejanje/razvrščanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izbiranje, odčitavanje/poizvedba, 
uporabljanje, razkrivanje s posredovanjem, razširjanje ali kaka druga oblika razpolaganja, primerjava 
ali združevanje, omejitev, izbris ali uničenje. 

http://www.notos.de/
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3.4. Omejitev obdelovanja 

Omejitev obdelovanja je označitev shranjenih osebnih podatkov, z namenom omejitve njihovega 
bodočega obdelovanja. 

3.5 Oblikovanje profilov (profiliranje) 

Profiliranje je vsakovrstno avtomatizirano obdelovanje osebnih podatkov, ki pomeni, da se ti osebni 
podatki uporabljajo za ovrednotenje osebnih vidikov, ki se nanašajo na neko fizično osebo, še zlasti 
zato da bi analizirali ali napovedali vidike v zvezi z delovno storilnostjo, ekonomskim položajem, 
zdravjem, osebnimi prioritetami, zanimanji, zanesljivostjo, obnašanjem, krajem bivanja ali zamenjavo 
kraja bivanja te fizične osebe. 

3.6 Psevdonimiziranje 

Psevdonimiziranje je obdelovanje osebnih podatkov na način, ko osebnih podatkov brez dodatnih 
informacij ni več mogoče dodeliti specifični zadevni osebi, v kolikor se te dodatne informacije hranijo 
ločeno in so podvržene tehničnim in organizacijskim ukrepom, ki zagotavljajo, da osebni podatki niso 
dodeljeni identificirani fizični osebi ali fizični osebi, ki jo je mogoče identificirati. 

3.7 Odgovorna oseba ali odgovorna oseba za obdelovanje podatkov 

Odgovorna oseba ali odgovorna oseba za obdelovanje podatkov je fizična ali pravna oseba, lahko je 
uradni organ, ustanova ali druga uradna služba, ki sama in skupaj z drugimi odloča o namenih in 
sredstvih obdelovanja osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva tega obdelovanja predpisani s 
pravom Evropske unije ali pravom držav članic, je odgovorna oseba oziroma so določeni kriteriji za 
imenovanje te osebe lahko predpisani po pravu Evropske unije ali po pravu držav članic. 

3.8 Pooblaščeni obdelovalec  

Pooblaščeni obdelovalec je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna 
služba, ki obdeluje osebne podatke po naročilu odgovorne osebe. 

3.9 Prejemnik 

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna služba, ki prejme 
razkrite osebne podatke, neodvisno od tega, ali gre za tretjo osebo ali ne. Uradni organi, ki prejmejo 
morda osebne podatke v okviru določenega preiskovalnega naročila po pravi EU ali pravi držav članic, 
ne veljajo kot prejemniki. 

3.10 Tretja oseba 

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna služba razen 
zadevne osebe, odgovorne osebe, pooblaščenega obdelovalca in oseb, ki so pooblaščene z 
neposrednim pooblastilom odgovorne osebe ali obdelovalca za obdelovanje osebnih podatkov. 

3.11 Privolitev 

Privolitev je vsaka prostovoljno izražena svobodna volja zadevne osebe za določen primer, podana na 
informativni način in nedvoumno v obliki izjave ali kakega drugega dejanja z jasno izraženo 
potrditvijo, s katero/katerim zadevna oseba daje na znanje, da se strinja z obdelovanjem zadevnih 
osebnih podatkov. 
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4 Splošno o obdelovanju podatkov 

Varstvo podatkov, varnost podatkov in varovanje zaupnosti so za nas prva prioriteta. Trajna zaščita 
vaših osebnih podatkov, podatkov vašega podjetja in vaših poslovnih skrivnosti so nam še posebej 
pomembni. 

Našo spletno stran lahko vedno obiščete brez navajanja svojih osebnih podatkov. V kolikor želite 
koristiti storitve našega podjetja prek naše spletne strani, pa morate navesti tudi svoje osebne 
podatke. Praviloma uporabljamo podatke, ki ste nam jih sporočili in ki se generirajo in shranjujejo 
prek obiskov spletne strani izključno za lastne interne namene, namreč za realizacijo in pripravljanje 
naše spletne strani ter za uvajanje, izvajanje in procesiranje ponujenih storitev/ponudb na naši 
spletni strani (izpolnitev pogodbe). Podatkov ne posredujemo zunanjim tretjim osebam, če za to ne 
obstaja uradno odrejena obveznost. V vseh ostalih primerih si pridobimo vaše posebno soglasje. 

Obdelovanje vaših osebnih podatkov se odvija v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu 
podatkov in z nacionalno specifičnimi določbami o varstvu podatkov, ki veljajo za naše podjetje. S to 
izjavo o varstvu podatkov vas želimo informirati o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih 
obdelujemo. Poleg tega vam s to izjavo želimo pojasniti vaše pravice. 

Izvedli smo tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno varovanje osebnih podatkov, 
ki jih obdelujemo prek te spletne strani. Naša spletna stran uporablja iz razloga varnosti in za zaščito 
prenosa zaupnih vsebin, denimo povpraševanj prek kontaktnega obrazca, ki nam jih pošljete kot 
upravljavcu strani – šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica 
brskalnika spremeni s "http://" na "https://" in da se pojavi simbol ključavnice v vrstici brskalnika. Če 
je aktivirano šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, ne morejo prebrati tretje osebe. Prenosi 
podatkov prek interneta imajo lahko varnostne luknje, zato absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti.  

5 Splošne informacije o zakonskih podlagah 

V kolikor pridobimo za obdelovanje osebnih podatkov privolitev zadevne osebe, upoštevamo  6. člen, 

1. odstavek, točko a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) kot zakonsko podlago za 

obdelovanje osebnih podatkov. 

Pri obdelovanju osebnih podatkov, ki služi za izpolnitev pogodbe, v kateri je ena izmed pogodbenih 

strank zadevna oseba, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR. Enako velja 

tudi za procese obdelovanja podatkov, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov. 

Če je obdelovanje osebnih podatkov potrebno za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo mora izpolniti 

naše podjetje, velja  kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka c) GDPR. 

Za primer, ko življenjsko pomembni interesi zadevne osebe ali kake druge fizične osebe zahtevajo 

obdelovanje osebnih podatkov, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka d) GDPR. 

Če je obdelovanje potrebno za uveljavljanje upravičenega interesa našega podjetja ali kake tretje 

osebe in če interesi, osnovne pravice in temeljne svoboščine zadevne osebe ne prevladajo nad prej 

navedenim interesom, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR kot zakonska 

podlaga za obdelovanje podatkov.  

6 Splošne informacije za brisanje in dobo shranjevanja podatkov  
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Osebni podatki zadevne osebe se brišejo ali blokirajo, takoj ko ni več namena za njihovo 
shranjevanje. Shranjevanje podatkov je poleg tega mogoče, če je to predvidel evropski ali nacionalni 
zakonodajalec v pravnih uredbah Unije, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo za odgovorno osebo. 
Zapora ali brisanje podatkov sledita tudi tedaj, ko poteče eden izmed predpisanih rokov shranjevanja 
na podlagi navedenih normativov, razen če ostaja potreba po nadaljnjem shranjevanju podatkov do 
izteka ali izpolnitve neke pogodbe. 

7 Evidentiranje splošnih podatkov in informacij 

Naša spletna stran evidentira vsakič, ko jo odpre zadevna oseba ali avtomatizirani sistem, celo vrsto 
splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniške datoteke 
na strežniku (logfiles). Evidentirajo se lahko (1) uporabljeni tipi in verzije brskalnikov, (2) operacijski 
sistem, ki ga uporablja dostopajoči sistem, (3) spletna stran, s katere dostopajoči sistem dostopa na 
našo spletno stran (tako imenovani referer), (4) spletne podstrani, ki se prek dostopajočega sistema 
preusmerjajo na našo spletno stran, (5) datum in ura dostopa na spletno stran, (6)naslov 
internetnega protokola (IP-naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopajočega sistema in (8) 
drugi podobni podatki in informacije, ki služijo odvračanju nevarnosti v primeru napada na naše 
informacijskotehnološke sisteme. 

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne sklepamo o identiteti zadevne osebe. Te 
informacije potrebujemo bolj za (1) pravilno predstavitev vsebin naše spletne strani, (2) 
izpopolnjevanje vsebin naše spletne strani in njihovega reklamiranja, (3) trajno zagotavljanje 
delovanja naših informacijskotehnoloških sistemov in tehnike naše spletne strani ter za (4) predajo 
potrebnih informacij organom kazenskega pregona za kazenski pregon v primeru kibernetskega 
napada. Ti anonimno pridobljeni podatki in informacije se pri nas po eni strani statistično 
ovrednotijo, ovrednotijo pa se tudi s ciljem zvišanja stopnje zaščite in varnosti podatkov v našem 
podjetju in da nenazadnje zagotovimo optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih sami 
obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek na strežniku se shranjujejo ločeno od vseh 
osebnih podatkov, ki jih navede zadevna oseba. 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

6. člen, 1, odstavek, točka f) 
GDPR 

(upravičeni interes) 

Začasno shranjevanje IP-
naslova v sistemu je 
potrebno zato, da omogoči 
posredovanje spletne 
strani računalniku 
uporabnika. V ta namen 
mora IP-naslov uporabnika 
ostati shranjen med 
trajanjem seje.  

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso 
več potrebni za izpolnitev namena 
njihove pridobitve. V primeru 
zajema podatkov za posredovanje 
spletne strani je to v trenutku, ko 
uporabnik vsakič zaključi 
posamezno sejo.  

V primeru shranjevanja podatkov v 
dnevniške datoteke (logfiles) je to 
najpozneje po sedmih dneh. Daljše 
shranjevanje ni mogoče. V tem 
primeru se IP-naslovi uporabnikov 
izbrišejo ali potujijo, s čimer 
dodelitev dostopajočega klienta ni 
več izvedljiva. 

Ne, ker je nujno potrebno za delovanje 
spletne strani. 

 
8 Nadaljnje evidentiranje podatkov in informacij 

 

 Registriranje na spletni strani 

Imate možnost, da se registrirate na naši strani z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se 
ob registraciji pošljejo odgovorni osebi za obdelovanje podatkov, je razvidno iz vsakokratne vnosne 
maske pri registraciji uporabnika. Osebni podatki, ki jih vnese zadevna oseba, se pridobivajo in 
shranjujejo izključno za interno uporabo pri odgovorni osebi za obdelovanje podatkov in za lastne 
namene. Lahko sicer naročimo posredovanje podatkov enemu ali več pooblaščenih obdelovalcev, na 
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primer ponudniku IT-storitev, ponudniku plačilnih storitev, ponudniku logistike, ki pa bo osebne 
podatke prav tako uporabljal samo namensko za izpolnitev naročila. 

Pri vaši registraciji na naši spletni strani shranimo poleg tega IP-naslov, ki nam ga da vaš ponudnik 
internetnih storitev, ter datum in uro vaše registracije. Shranjevanje teh podatkov nam omogoča, da 
v primeru kaznivih dejanj in kršitev avtorskih pravic raziščemo dejstva. V tem oziru je shranjevanje 
teh podatkov potrebno, da se sami zavarujemo, in smo do tega tudi upravičeni (upravičeni interes) v 
smislu 6. člena, 1. odstavka, točke f) GDPR. Posredovanje teh podatkov tretjim osebam je načeloma 
izključeno, razen če gre za zakonsko dolžnost posredovanja podatkov ali za posredovanje podatkov v 
okviru kazenskega pregona ali vlaganja pravnega sredstva (uveljavljanja pravic). 

V ostalem nam vaši osebni podatki, ki jih prostovoljno navedete ob registraciji, služijo za to, da vam 
lahko ponudimo vsebine ali storitve, ki jih zaradi narave zadeve lahko ponudimo samo registriranim 
uporabnikom. 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

6. člen, 1, odstavek, 
točka b) GDPR 

(izpolnitev pogodbenih 
obveznosti) 

Registracija uporabnika je 
potrebna za izpolnitev 
pogodbe z uporabnikom ali za 
izvedbo predpogodbenih 
ukrepov. 

To velja med postopkom 
registracije za izpolnitev 
pogodbe ali izvedbo 
predpogodbenih ukrepov 
potem tudi v primeru, ko 
podatki za izvajanje 
pogodbe niso več 
potrebni. Tudi po sklenitvi 
pogodbe lahko obstaja 
potreba po shranjevanju 
osebnih podatkov 
pogodbenega partnerja, 
da se izpolnijo pogodbene 
ali zakonske obveznosti. 

 

Kot uporabnik imate kadarkoli 
možnost ukiniti registracijo. Vaše 
podatke, ki smo jih shranili, lahko 
kadarkoli spremenite.  

Če so podatki potrebni za 
izpolnitev pogodbe ali za izvedbo 
predpogodbenih ukrepov, je 
predčasno brisanje podatkov 
mogoče samo, če to ni v 
nasprotju s pogodbenimi ali 
zakonskimi obveznostmi. 

 

 Kontaktni obrazec in kontakt prek e-pošte 

Na naši spletni strani so vključeni kontaktni obrazci, ki jih lahko uporabite na navezavo elektronskega 
stika. Če uporabnik izkoristi to možnost, se vneseni podatki iz vnosne maske prenesejo k nam in 
shranijo pri nas. Ti podatki so vedno: 

 nagovor*, 

 naslov, 

 ime in priimek*, 

 podjetje, 

 poštni naslov*, 

 elektronski naslov*, 

 telefonska številka, 

 številka faksa, 

 spletni naslov, 

 zadeva, 

 sporočilo*. 
*Obvezni podatki 
V trenutku pošiljanja sporočila se poleg tega shranijo še naslednji podatki: 

 IP-naslov uporabnika, 

 datum in ura pošiljanja. 
Alternativno je mogoče navezati stik prek navedenega elektronskega naslova. V tem primeru se 
shranijo osebni podatki uporabnika, ki se posredujejo z elektronsko pošto.  
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V tej zvezi ni posredovanja podatkov tretjim osebam. Podatki se uporabljajo samo za obdelovanje 
konverzacijskega stika. 
 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

Podatki iz kontaktnega 
obrazca in elektronske 
pošte 

Zakonska podlaga za 
obdelovanje podatkov pri 
vprašanjih prek kontaktnega 
obrazca in/ali e-pošte je 
praviloma 6. člen, 1. odstavek, 
točka b) GDPR 

(izpolnitev pogodbe; 
predpogodbenih ukrepi); 

6. člen, 1, odstavek, točka c) 
GDPR (izpolnitev pravne 
obveznosti, na primer 
odgovarjanje na vprašanja o 
varstvu podatkov) in  

v ostalem 6. člen, 1, odstavek, 
točka f) GDPR 

(upravičeni interes). 

 

Obdelovanje osebnih 
podatkov iz vnosne 
maske/e-pošte nam služi 
samo za obdelavo 
navezave stika. V tem 
obstaja tudi potreben 
upravičeni interes za 
obdelovanje podatkov. 

Drugi osebni podatki, ki se 
obdelujejo med 
postopkom pošiljanja, 
služijo preprečevanju 
zlorabe kontaktnega 
obrazca in zagotavljanju 
varnosti naših 
informacijskotehničnih 
sistemov 

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso 
več potrebni za izpolnitev 
namena njihove pridobitve. Z 
osebnimi podatki iz vnosne 
maske kontaktnega obrazca in 
tistimi, ki so bili poslani prek 
elektronske pošte, se to zgodi 
tedaj, ko se konča posamezna 
konverzacija z uporabnikom. 
Konverzacija se konča tedaj, ko je 
iz okoliščin razvidno, da je 
zadevno stanje stvari dokončno 
razjasnjeno.  
 
Prej omenjeno ne velja, če je 
korespondenca vezana na 
gospodarskopravno obveznost za 
hranjenje dokumentacije. 
 
Osebni podatki, ki se dodatno 
pridobijo med postopkom 
pošiljanja, se izbrišejo najpozneje 
v roku sedmih dni. 

 

 Obvestila o novostih 
Če se prijavite na naša obvestila o novostih (Newsletter), se vaš elektronski naslov uporablja za lastne 

reklamne namene, dokler se ne odjavite. Redno prejemate prek e-pošte informacije o aktualnih 

temah in e-pošto ob posebnih priložnostih, na primer pri posebnih akcijah. Prejeta e-pošta lahko pri 

tem temelji na naših podatkih, ki smo jih zbrali o vas osebno in individualno.  

Za prijavo na naša obvestila o novostih uporabljamo, v kolikor nam niste dali svojega pisnega 

soglasja, tako imenovani postopek double-opt-in. To pomeni, da vam bomo poslali naše obvestilo o 

novostih prek elektronske pošte šele potem, ko nam boste izrecno potrdili, naj za vas aktiviramo 

pošiljanje obvestil o novostih. Tedaj boste prejeli naše elektronsko sporočilo s prošnjo, da nam s 

klikom na eno izmed povezav v tem elektronskem sporočilu potrdite vaše strinjanje s prejemanjem 

naših obvestil o novostih. 

Če ne želite več prejemati naših obvestil o novostih, lahko temu vedno ugovarjate, ne da bi pri tem 

nastali drugi stroški, razen stroški prenosa po osnovnih tarifah. Preprosto kliknite na povezavo za 

odjavo, ki je v vsakem elektronskem obvestilu o novostih ali pa pošljite sporočilo nam ali našemu 

pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov.  

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

Zakonska podlaga za 
obdelovanje podatkov, 
potem ko se je 
uporabnik prijavil na 
obvestila o novostih 
(Newsletter) je pri 
privolitvi uporabnika 6. 
člen, 1. odstavek, točka 
a) GDPR 

(privolitev) 

 

Pridobivanje  elektronskega 
naslova uporabnika služi 
dostavljanju obvestil o 
novostih. 

Pridobivanje drugih osebnih 
podatkov v okviru postopka 
prijave služi preprečevanju 
zlorabe storitev ali 
uporabljenega elektronskega 
naslova. Pridobivanje drugih 
osebnih podatkov v okviru 
postopka prijave služi 
preprečevanju zlorabe storitev 

Podatki se izbrišejo, takoj 
ko niso več potrebni za 
izpolnitev namena njihove 
pridobitve. Elektronski 
naslov uporabnika ostane 
torej shranjen toliko časa, 
dokler je uporabnik 
naročen na obvestila na 
novosti.  

Drugi osebni podatki, ki se 
pridobivajo v okviru 
postopka prijave (kot IP-
naslov in ura prijave) se 

Naročilo na obvestila o novostih 
lahko zadevni uporabnik 
kadarkoli odpove. V ta namen je 
v vsakem obvestilu o novostih 
ustrezna povezava za 
deaktiviranje obvestil.  

Odpoved naročila na obvestila o 
novostih pomeni hkrati preklic 
privolitve za shranjevanje 
osebnih podatkov, pridobljenih 
med postopkom prijave. 
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ali uporabljenega 
elektronskega naslova.. 
 

praviloma izbrišejo v roku 
sedmih dni. 

 

 Reklamna pošta 

Poleg tega si pridržujemo pravico do shranitve vaših osebnih podatkov, ki jih prejmemo v okviru 

pogodbenega razmerja, in do njihove uporabe za lastne reklamne namene: na primer za pošiljanje 

podobnih, zanimivih ponudb in informacij o naših ponudbah in storitvah po redni pošti ali ob vnosu 

vaše elektronske pošte in posebne privolitve tudi po elektronski pošti. 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

Pravna podlaga za 
reklamno pošto je 6. 
člen, 1. odstavek, točka 
f) GDPR (upravičeni 
interes). 

Namen pridobivanja podatkov 
je poleg izpolnitve po pogodbe 
tudi ciljno pošiljanje reklam za 
stranko (v skladu z njenimi 
zanimanji). 

Podatki se izbrišejo 
najpozneje 6 let po 
zadnjem naročilu ali stiku 
ali (v kolikor še obstaja 
obveznost za hranjenje) 
blokirajo za reklamne 
namene. 

Splošna pravica do ugovora 
(glejte pri pravicah zadevne 
osebe).  

 

 Varstvo podatkov pri prošnjah za zaposlitev in v postopku prijave na delovno mesto 

Osebne podatke vlagateljev prošenj pridobivamo in obdelujemo za namen obdelave v postopku 
prijave na delovno mesto. Obdelovanje podatkov se lahko izvaja tudi po elektronski poti. To je še 
zlasti tedaj, ko nam vlagatelj odda ustrezno dokumentacijo po elektronski poti, na primer prek 
elektronske pošte. Če z vami kot vlagateljem oziroma kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, se 
poslani podatki shranijo za namen urejanja delovnega razmerja ob upoštevanju zakonskih predpisov. 
Če odgovorna oseba za obdelovanje podatkov ne sklene pogodbe o zaposlitvi z 
vlagateljem/kandidatom, se dokumentacija (vloga) samodejno izbriše šest mesecev po objavi 
odklonilne odločitve, v kolikor proti brisanju ne obstaja noben drug upravičeni interes odgovorne 
pravne osebe za obdelovanje podatkov. Tak upravičeni interes v tem smislu je na primer obveznost 
dokazovanja v postopku po nemškem Splošnem zakonu o enaki obravnavi (AGG). 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

Zakonska podlaga za 
obdelovanje podatkov 
pri vprašanjih prek 
kontaktnega obrazca 
in/ali e-pošte je 
praviloma 6. člen, 1. 
odstavek, točka b) GDPR 

(izpolnitev pogodbe o 
zaposlitvi; 
predpogodbeni ukrepi); 

6. člen, 1, odstavek, 
točka c) GDPR 
(izpolnitev pravne 
obveznosti, na primer 
odgovarjanje na 
vprašanja o postopku 
prijave na delovno 
mesto) in  

v ostalem 6. člen, 1, 
odstavek, točka f) GDPR 

(upravičeni interes) ter 

Če z vami kot vlagateljem 
oziroma kandidatom sklenemo 
pogodbo o zaposlitvi, se 
poslani podatki shranijo za 
namen urejanja delovnega 
razmerja ob upoštevanju 
zakonskih predpisov..  

 

Če odgovorna oseba za 
obdelovanje podatkov ne 
sklene pogodbe o 
zaposlitvi z 
vlagateljem/kandidatom, 
se dokumentacija (vloga) 
samodejno izbriše šest 
mesecev po objavi 
odklonilne odločitve, v 
kolikor proti brisanju ne 
obstaja noben drug 
upravičeni interes 
odgovorne pravne osebe 
za obdelovanje podatkov.  

Tak upravičeni interes v 
tem smislu je na primer 
obveznost dokazovanja v 
postopku po nemškem 
Splošnem zakonu o enaki 
obravnavi (AGG). 

Samo splošne možnosti ugovora 
in odstranjevanja. 
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posebna pooblastitvena 
zakonodaja, kot so 
kolektivna pogodba, 
sporazum med 
delodajalcem in svetom 
delavcev, zakoni o davku 
na dohodek ipd. 
Dodatno veljajo pravila 
za kadrovsko 
obdelovanje podatkov 
(HR – human resources). 

 

 

 Piškotki – opis in obseg obdelovanja podatkov 

Za našo spletno ponudbo uporabljamo piškotke – kot jih uporabljajo številni druge spletne strani. 
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na vaš računalnik in v katerih so shranjeni 
določene nastavitve in podatki za izmenjavo z našo spletno ponudbo prek vašega brskalnika. Piškotek 
vsebuje praviloma ime domene, s katere je bila poslana datoteka s piškotkom, pa tudi informacije o 
starosti piškotka in alfanumerično identifikacijsko oznako.  
Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik in da takoj omogočimo morebitne privzete 
nastavitve. Piškotki nam pomagajo pri izboljševanju naše spletne ponudbe in z njihovo pomočjo vam 
lahko ponudimo še boljšo storitev, prilagojeno vašim potrebam.  
Piškotki, ki jih uporabljamo, so t. i. začasni piškotki, ki se po končani seji brskalnika samodejno 
izbrišejo. 
Na naši spletni strani poleg tega uporabljamo piškotke, ki omogočajo analizo uporabnikovega 
spletnega brskanja.  
Tako pridobljeni podatki uporabnika se psevdonimizirajo s tehničnimi ukrepi. Zato dodelitev 
podatkov klicočemu uporabniku ni več mogoča. Podatki se ne shranijo skupaj z ostalimi osebnimi 
podatki uporabnika. 
Ob klicu naše spletne strani se uporabnikom prikaže informativna pasica z informacijami o uporabi 

piškotkov za analitične namene in uporabnike napoti na to izjavo o varstvu podatkov. Svoj brskalnik 

lahko nastavite tako, da vas obvešča o nameščanju piškotkov in da se vi posamično odločate, ali se 

lahko namestijo ali ne, oziroma da zavrnete namestitev piškotkov za določene primere ali na splošno 

za vse primere. Če ne odobrite namestitve piškotkov, se lahko omejijo funkcije naše spletne strani. 

Na naslednjih povezavah boste našli informacije, kako lahko aktivirate ali deaktivirate piškotke pri 

najpomembnejših brskalnikih: 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

Naše piškotke sprejmete tako, da aktivirate namestitev piškotka oziroma je ne deaktivirate in 
nadaljujete z uporabo te spletne strani. 
 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

6. člen, 1, odstavek, 
točka f) GDPR 
(upravičeni interesi) za 
tehnično nujno potrebne 
piškotke 

v ostalem 6. člen, 1, 

Namen uporabe tehnično 
potrebnih piškotkov je 
poenostavitev uporabe 
spletnih strani za uporabnika. 
Nekaterih funkcij naše 
internetne strani ne moremo 
ponuditi brez uporabe 
piškotkov. Te strani zahtevajo, 

Piškotki se shranjujejo na 
računalniku uporabnika in 
s tega računalnika pošiljajo 
na našo stran. Zato imate 
kot uporabnik tudi popoln 
nadzor nad uporabo 

S spremembo nastavitev v 
svojem spletnem brskalniku 
lahko deaktivirate ali omejite 
prenašanje piškotkov. Že 
shranjene piškotke lahko 
kadarkoli izbrišete. To lahko 
poteka tudi avtomatizirano. Če so 
piškotki za našo spletno stran 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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odstavek, točka a) GDPR 

(privolitev) 

 

da je uporabnikov brskalnik 
ponovno prepoznan tudi po 
zamenjavi strani.  

Uporaba analitičnih piškotkov 
je namenjena izboljševanju 
kakovosti naše spletne strani in 
njenih vsebin. Analitični 
piškotki nam povedo, kako 
uporabniki uporabljajo našo 
spletno stran, za to lahko 
stalno izboljšujemo našo 
ponudbo. 

S temi nameni je povezan tudi 
naš upravičeni interes za 
obdelovanje osebnih podatkov 
po 6. členu, 1. odstavku, točki 
f) GDPR.  

 

piškotkov.  

 

deaktivirani, verjetno ne boste 
mogli uporabljati vseh funkcij 
naše spletne strani v polnem 
obsegu. 

Prenašanja piškotkov tipa flash 
ne morete nastaviti prek 
nastavitev brskalnika, lahko ga 
preprečite samo s spremembami 
nastavitev vtičnika Flash Player. 

 
Poleg tega se ob obiskovanju naše spletne strani uporabljajo naslednji piškotki tretjih oseb 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi Google Analytics (s funkcijo anonimiziranja) 

Na tej spletni strani smo uporabili komponento Google Analytics (s funkcijo anonimiziranja). Google 
Analytics je spletna analitična storitev. Spletna analiza pomeni pridobivanje, zbiranje in analiziranje 
podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Spletna analitična storitev zajema med drugim 
podatke o tem, s katere spletne strani neka zadevna oseba pride na drugo spletno stran (t. i. referer), 
na katere podstrani spletne strani dostopa ali kako pogosto in koliko časa se zadržuje na neki 
podstrani. Spletna analiza se uporablja pretežno za optimiranje spletne strani in za analizo razmerja 
med stroški in koristmi internetnega reklamiranja. 

Družba, ki upravlja komponento Google-Analytics, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, ZDA. 

Odgovorna oseba za obdelovanje podatkov uporablja za spletno analizo prek Google Analytics 
dodatek „_gat._anonymizeIp“. S pomočjo tega dodatka se IP-naslov internetnega priključka zadevne 
osebe v Googlu okrajša in anonimizira, če gre za dostop na našo spletno stran iz države članice 
Evropske Unije ali iz kake druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru. 

Komponenta Google-Analytics je namenjena analiziranju toka obiskovalcev na naši spletni strani. 
Google uporablja pridobljene podatke in informacije med drugim za to, da analizira uporabo naše 
spletne strani in da nam pripravlja spletna poročila, ki kažejo aktivnosti na naši spletni strani, pa tudi 
da opravlja druge storitve v povezavi z uporabo naše spletne strani. 

Google Analytics namesti piškotek na informacijskotehnološki sistem zadevne osebe. Kaj so to 
piškotki, je opisano že zgoraj. Nameščanje piškotkov Googlu omogoča analizo uporabe naše spletne 
strani. Z vsakim klicem ene izmed posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja odgovorna oseba 
za obdelovanje podatkov in na kateri je bila integrirana komponenta Google-Analytics, dobi spletni 
brskalnik na informacijskotehnološkem sistemu zadevne osebe samodejno poziv s strani komponente 
Google-Analytics, naj Googlu pošlje podatke za namene spletnega analiziranja. V okviru tega 
tehničnega postopka se Google seznani z osebnimi podatki, kot je IP-naslov zadevne osebe, ki Googlu 
služijo med drugim tudi za spremljanje izvora obiskovalcev in njihovega klikanja in ki Googlu 
posledično omogočajo obračun provizij. 
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S pomočjo piškotkov se shranijo osebne informacije zadevne osebe, na primer ura dostopanja, kraj 
izvora dostopanja in pogostost obiskov prizadete osebe na naši spletni strani. Pri vsakem obisku naše 
spletne strani se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom internetnega priključka, ki ga uporablja 
zadevna oseba, prenesejo na Google v Združenih državah Amerike. Ti osebni podatki se shranijo pri 
Googlu v Združenih državah Amerike. Google preda s tehničnim postopkom pridobljene osebne 
podatke glede na okoliščine tretjim osebam. 

Zadevna oseba lahko prepreči nameščanje piškotkov z naše spletne strani, kot že navedeno zgoraj, 
kadarkoli s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno 
nasprotuje nameščanju piškotkov. Taka nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi tudi 
preprečila, da bi Google namestil piškotek na informacijskotehnološki sistem zadevne osebe. Poleg 
tega lahko piškotek, ki ga je že namestil Google Analytics, kadarkoli izbrišemo prek spletnega 
brskalnika ali drugih programov. 

Zadevna oseba ima nadalje tudi možnost ugovora proti evidentiranju podatkov, ki jih je generiral 
Google Analytics v povezavi z uporabo te spletne strani, ter obdelovanju teh podatkov pri Googlu, in 
to tudi preprečiti . V ta namen mora zadevna oseba prenesti s povezave 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Browser-Add-On (dodatno napravo za brskalnik) in si jo 
namestiti. Ta dodatna naprava Browser-Add-On javlja funkciji Google Analytics prek JavaScripta, da ni 
dovoljeno prenašati podatkov in informacij o obiskih spletnih strani na Google Analytics. Namestitev 
dodatka Browser-Add-On oceni Google kot ugovor. Če se informacijskotehnološki sistem zadevne 
osebe kdaj pozneje izbriše, formatira ali na novo namesti, mora prizadeta oseba ponovno namestiti 
Browser-Add-On, da z njo deaktivira Google Analytics. V kolikor zadevna oseba ali neka druga oseba v 
njenem območju pristojnosti deinstalira ali deaktivira Browser-Add-On, obstaja možnost ponovne 
namestitve ali  ponovne aktivacije te dodatne naprave. 

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov korporacije Google si lahko prenesete z 
naslova  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in z naslova 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobneje opisan na povezavi 
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. 

 Google Search Console 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi Google AdWords 

Na tej spletni strani smo integrirali Google AdWords. Google AdWords je storitev za spletno 
oglaševanje, ki dovoljuje oglaševalcem tako oglaševanje v rezultatih Googlovih iskalnikov kot tudi 
vključevanje v Googlovo oglaševalsko omrežje. Google AdWords omogoča oglaševalcu, da ta določi v 
naprej izbrane ključne besede, s pomočjo katerih se nek oglas prikaže v rezultatih Googlovih 
iskalnikov samo tedaj, ko uporabnik z iskalnikom prikliče nek rezultat v zvezi ključno besedo. V 
Googlovem oglaševalskem omrežju se oglasi s pomočjo samodejnega algoritma in ob upoštevanju 
prej določenih ključnih besed porazdelijo  na tematsko povezave spletne strani. 

Družba, ki upravlja storitve Google AdWords, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, ZDA. 

Namen Google AdWords je promocija naše spletne strani z vključevanjem oglasov v povezavi z 
interesi na spletnih straneh podjetij tretjih oseb in v rezultatih Googlovega iskalnika ter z 
vključevanjem tujih oglasov na naši spletni strani. 

Če zadevna oseba preklopi prek Googlovega oglasa na našo spletno stran, se na 
informacijskotehološki sistem prizadete osebe prek Googla shrani tako imenovan piškotek 
Conversion. Kaj so to piškotki, je opisano že zgoraj. Piškotek Conversion izgubi veljavo po tridesetih 
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dneh in ni namenjen identifikaciji zadevne osebe. Piškotek Conversion omogoča sledenje, v kolikor 
mu seveda že ni potekel rok, ali so bili priklicane določene podstrani na naši spletni strani, denimo 
Košarica v sistemu spletne trgovine. S piškotkom Conversion lahko mi sami in tudi Google 
spremljamo, ali je zadevna oseba, ki je prišla prek Googlovega oglasa AdWords na našo spletno stran, 
generirala promet – izvedla nakup blaga ali ga prekinila. 

Google uporablja podatke in informacije, pridobljene z uporabo piškotka Conversion za izdelavo 
statistik o obiskovanju naše spletne strani. Te statistike obiskov spet služijo nam, da z njimi 
ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so prišli na našo stran prek oglasov AdWords – da torej 
ovrednotimo uspeh ali neuspeh posameznega oglasa AdWords in da izboljšamo v prihodnje oglase 
AdWords. Niti naše podjetje niti druge stranke, ki uporabljajo za oglaševanje AdWords ne prejmejo 
od Googla informacij, s katerimi bi lahko identificirali zadevno osebo. 

S pomočjo piškotka Conversion se shranijo osebne informacije, na primer spletne strani, ki jih 
obiskuje zadevna oseba. Pri vsakem obisku naših spletnih strani se torej osebni podatki, vključno z IP-
naslovom internetnega priključka, ki ga uporablja zadevna oseba, prenesejo na Google v Združenih 
državah Amerike. Ti osebni podatki se shranijo pri Googlu v Združenih državah Amerike. Google 
preda s tehničnim postopkom pridobljene osebne podatke glede na okoliščine tretjim osebam. 

Zadevne oseba lahko prepreči nameščanje piškotkov z naše spletne strani, kot že navedeno zgoraj, 
kadarkoli s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno 
nasprotuje nameščanju piškotkov. Taka nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi tudi 
preprečila, da bi Google namestil piškotek Conversion na informacijskotehnološki sistem prizadete 
osebe. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že namestil Google AdWords, kadarkoli izbrišemo prek 
spletnega brskalnika ali drugih programov. 

Zadevna oseba ima nadalje tudi možnost ugovora proti Googlovemu oglaševanju v povezavi z 
interesi. V ta namen mora zadevna oseba v vsakem spletnem brskalniku, ki ga uporablja, odpreti 
povezavo www.google.de/settings/ads in tam izvesti želene nastavitve. 

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov korporacije Google si lahko prenesete z 
naslova  
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi orodja Matomo 

Na naših spletnih straneh uporabljamo Matomo, odprtokodno orodje za spletno analizo 
(https://matomo.org/), s katerim zbiramo in shranjujemo podatke za namen trženja in optimizacije. 
Iz teh podatkov lahko pod psevdonimom izdelamo profile uporabe. Matomo v ta namen namešča 
piškotke. Pri piškotkih gre za majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo lokalno v vmesnem 
pomnilniku spletnega brskalnika obiskovalca strani in s tem omogočijo analizo načina uporabe. IP-
naslov se anonimizira pred shranjevanjem podatkov in podatki, ki jih pridobimo z orodjem Matomo, 
se brez posebej danega soglasja zadevne osebe ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca te 
spletne strani niti se ne združujejo z osebnimi podatki prek nosilca psevdonima. Pridobljeni podatki 
se shranijo na strežniku ponudnika storitve v Nemčiji. 

Uporabniki lahko preprečijo namestitev piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme 
svojega brskalnika; vendar v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne 
strani v polnem obsegu.  
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Če se ne strinjate s shranjevanjem in analiziranjem podatkov o uporabi, lahko temu tudi ugovarjate 
tako, da izkoristite spodaj navedeno možnost. S tem boste namestili piškotek, ki bo Matomu 
preprečeval pridobivanje podatkov.  

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi storitve etracker 

Naša spletna stran uporablja analitično storitev etracker. Ponudnik storitve je etracker GmbH, Erste 
Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Nemčija. Iz teh podatkov lahko pod psevdonimom izdelamo profile 
uporabe. Pri tem se lahko uporabljajo piškotki. Pri piškotkih gre za majhne tekstovne datoteke, ki se 
shranijo lokalno v vmesnem pomnilniku vašega spletnega brskalnika. Piškotki omogočajo ponovno 
prepoznavanje vašega brskalnika. Podatki, pridobljeni s tehnologijami etracker se brez posebej 
danega soglasja zadevne osebe ne smejo uporabljati za osebno identifikacijo obiskovalcev naše 
spletne strani niti se ne smejo združevati z osebnimi podatki prek nosilca psevdonima. 

Pridobivanju in shranjevanju podatkov lahko vedno ugovarjate z veljavnostjo za naprej. Za ugovor 
proti pridobivanju in shranjevanju vaših podatkov kot obiskovalca naše strani v prihodnje lahko na 
naslednji povezavi pridobite piškotek za izključitev (opt-out-cookie). Ta deluje tako, da se podatki 
vašega brskalnika o obiskih v prihodnje ne bodo več pridobivali in shranjevali pri etrackerju : 
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb  

S tem ste nastavili etrackerjev piškotek za izključitev z nazivom "cntcookie". Tega piškotka ne smete 
izbrisati, dokler naj vaš ugovor ostane v veljavi. Dodatne informacije boste našli v določbah o varstvu 
podatkov podjetja etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html  

 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi YouTuba 

Na tej spletni strani smo integrirali komponente YouTuba. YouTube je spletni videoportal, ki avtorjem 
videoposnetkov omogoča brezplačno namestitev videoposnetkov, drugim uporabnikom pa prav tako 
brezplačen ogled, ocenjevanje in komentiranje le-teh. YouTube dovoljuje objavo raznovrstnih 
videoposnetkov, zato na tem internetnem portalu lahko najdemo celotne filme in televizijske oddaje, 
pa tudi glasbene videoposnetke, predvajanje izvlečkov ali lastne videoposnetke uporabnikov. 

Družba, ki upravlja portal YouTube, je družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba korporacije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, ZDA. 

Z vsakim klicem ene izmed posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja odgovorna oseba za 
obdelovanje podatkov in na kateri je bila integrirana komponenta YouTuba (video YouTube), dobi 
spletni brskalnik na informacijskotehnološkem sistemu zadevne osebe samodejno poziv od zadevne 
komponente YouTuba, naj z YouTuba prenese prikaz ustrezne komponente YouTuba. Dodatne 
informacije o YouTubu si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/yt/about/de/. V 
okviru tega tehničnega postopka sta YouTube in Google seznanjena s tem, katero konkretno 
podstran naše spletne strani je obiskala zadevna oseba. 

V kolikor je zadevna oseba hkrati prijavljena pri YouTubu, prepozna YouTube ob klicu naše podstrani, 
ki vsebuje YouTubov videoposnetek, katero konkretno podstran naše spletne strani je obiskala 
prizadeta oseba. Te informacije se zbirajo pri YouTubu und Googlu in dodelijo konkretnemu 
YouTubovemu računu zadevne osebe. 

YouTube in Google prejmeta prek komponente YouTube informacijo o tem, da je prizadeta oseba 
obiskala našo spletno stran, vedno takrat, ko je zadevna oseba v trenutku odpiranja naše spletne 
strani sočasno prijavljena tudi pri YouTubu; to se zgodi neodvisno od tega, ali je zadevna oseba 
kliknila na ogled YouTubovega videoposnetka ali ne. Če zadevna oseba ne želi, da se tovrstne 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html
https://www.youtube.com/yt/about/de/
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informacije tako prenašajo na YouTube und Google, lahko to prenašanje prepreči tako, da se pred 
odpiranjem naše spletne strani odjavi iz svojega YouTubovega računa. 

Določbe o varstvu podatkov, ki jih je objavil YouTube in ki so na voljo na povezavi 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, opisujejo pridobivanje, obdelovanje in uporabo 
osebnih podatkov pri YouTubu in Googlu. 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi storitve Doubleclick 

Uporabljamo Googlov Doubleclick. To je storitev korporacije Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick uporablja piškotke, da vam lahko 
predstavi reklamne oglase, ki bi vas morda zanimali. Pri tem se vašemu brskalniku dodeli anonimna 
identifikacijska številka (ID), s katero se preveri, kateri oglasi so se prikazali v vašem brskalniku in 
katere ste si ogledali. Piškotki ne vsebujejo osebnih informacij. Uporaba piškotkov DoubleClick-
Cookies omogoča Googlu in spletnim stranem njegovih partnerjev, da vključijo samo oglase na 
podlagi prejšnjih obiskov na naših ali drugih spletnih straneh na internetu. Informacije, pridobljene s 
piškotki, Google pošilja na analizo na svoj strežnik v ZDA in jih tam shranjuje. Google ne posreduje 
teh informacij tretjim osebam, oziroma le v primeru zakonskih zahtev ali v okviru naročene obdelave 
podatkov. Google tudi ne povezuje vaših podatkov z drugimi evidentiranimi podatki.  

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite. Pridobivanje, obdelovanje in shranjevanje podatkov lahko 
vedno preprečite z veljavnostjo za naprej. To storite z ustrezno nastavitvijo programske opreme 
svojega brskalnika ali pa prek naslednje povezave pod opcijo Razširjeno deaktiviranje funkcije 
Doubleclick: https://www.google.com/settings/ads/plugin poiščete vtičnik za svoj brskalnik, ga 
prenesete k sebi in ga namestite na svojem računalniku. 

Opozarjamo pa vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne 
strani v polnem obsegu. 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi Wiredminds 

Za namene trženja in optimizacije uporabljamo na tej strani izdelke in storitve družbe wiredminds 
GmbH (www.wiredminds.de), Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart. Pri tem se pridobivajo, 
obdelujejo in shranjujejo podatki, iz katerih se izdelujejo uporabniški profili pod psevdonimom. 
Uporabniški profili so popolnoma anonimizirani, v kolikor je to izvedljivo in smiselno. Za to se lahko 
uporabljajo piškotki. Pridobljeni podatki, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke, se posredujejo 
družbi wiredminds ali pridobivajo neposredno. Pridobljeni podatki se ne uporabljajo brez vašega 
posebej izdanega soglasja, da bi vas z njimi osebno identificirali. Poleg tega se podatki ne združujejo z 
osebnimi podatki prek nosilca psevdonima. Če se pridobijo IP-naslovi, so tu takoj po pridobitvi 
anonimizirani z brisanjem zadnjega številčnega bloka. Pridobivanju, obdelovanju in shranjevanju 
podatkov lahko vedno nasprotujete z veljavnostjo za naprej prek naslednje povezave: 
https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=83c0a2992f9
00f0f&lang=de  

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnikov Google +1 

Naše spletne strani  vsebujejo gumb Google +1. Google +1 je družbeno omrežje. To je storitev 
korporacije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Google +1 vam 
omogoča objavljanje vsebin na spletu po vaši meri (personalizirano).  Google bo shranil informacije o 
vsebini, ki ste jo poklikali z +1. Shranil bo tudi informacije o vašem obisku na spletni strani, ki ste si jo 
ogledali.  Vaši +1-kliki se lahko uporabljajo in se bodo praviloma uporabili za vaš  +1-profil in druge 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=83c0a2992f900f0f&lang=de
https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=83c0a2992f900f0f&lang=de


DSE_DAW  Stran 14od 21 

Googlove storitve, na primer v rezultatih Googlovega iskalnika ali kje drugje na straneh po spletu 
oziroma v spletnih oglasih. 

Google shranjuje informacije o vaših aktivnostih na Google +1. Da lahko uporabljate gumb Google +1, 
morate pri Googlu najprej ustvariti javen profil in ga poimenovati (naziv profila). Google +1 in vse 
Googlove storitve bodo uporabljali vaš naziv profila. Identiteta v ozadju profila se lahko odkrije samo 
vsem tistim uporabnikom, ki poznajo naslov vaše elektronske pošte ali druge informacije, s katerimi 
vas je mogoče identificirati. 

Google uporablja po lastnih podatkih informacije, ki mu jih posredujete, ob upoštevanju lastnih 
določb o varstvu podatkov. Izdeluje tudi statistike o aktivnostih pri Google +1. Te se lahko tudi 
objavijo in posredujejo tretjim osebam. 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za LinkedIn 

Naše spletne strani uporabljajo vtičnik družbenega omrežja LinkedIn. Ponuja ga korporacija LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju „LinkedIn“). Vtičnik 
LinkedIn prepoznate po ustreznem logotipu ali po „Recommend-Button“ („gumb Priporočamo“). 
Upoštevajte, da vtičnik ob obisku nape spletne strani vzpostavi povezavo med vašim izbranim 
spletnim brskalnikom in LinkedInovim strežnikom. LinkedIn s tem pridobi informacije, da ste našo 
spletno stran obiskali s svojim IP-naslovom. Če kliknete na LinkedInov gumb „Priporočamo“ in ste 
takrat hkrati tudi prijavljeni na svojem računu pri LinkedInu, imate možnost povezati vsebino naše 
spletne strani s svojo stran s profilom pri LinkedInu. Pri tem LinkedInu omogočite, da vaš obisk na 
naši spletni strani dodeli vam oziroma vašemu uporabniškemu računu. Morate vedeti, da mi ne 
poznamo vsebine prenesenih podatkov niti tega, kako LinkedIn te podatke uporablja. 

Druge podrobnosti o pridobivanju podatkov in vaših pravnih možnostih in nastavitvenih opcijah si 
lahko preberete pri LinkedInu. Na voljo so na povezavi 
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv . 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za Xing 

Naše spletne strani imajo integriran gumb „Skupna raba“ družbe XING. Zato se pri klicu naše spletne 
strani prek vašega brskalnika vzpostavi povezava s strežniki družbe XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 
Hamburg, Nemčija. S tem so omogočene funkcije skupne rabe (na primer prikaz vrednosti števca). 
Shranjevanje vaših osebnih podatkov prek klica naše spletne strani se pri tem ne izvaja. Zlasti XING ne 
shranjuje IP-naslovov. Niti ne analizira načina uporabe spletne strani. Aktualne informacije o varstvu 
podatkov v zvezi z gumbom „Skupna raba“ ter druge tozadevne pomembne informacije si lahko 
preberete na povezavi https://www.xing.com/app/share?op=data_protection . 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za Facebook  

Ta spletna stran uporablja vtičnike ("vtičniki") družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja 
korporacija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA ("Facebook"). Vtičnike 
prepoznamo po enem izmed Facebookovih Logotipov (beli „f“ na modri ploščici ali znak „dvignjenega 
palca“) ali pa so označeni z dodatkom "Facebook Social Plug-In". Seznam in videz Facebookovih 
družbenih vtičnikov si lahko ogledate na strani: http://developers.facebook.com/Plug-Ins.  

Če udeleženec odpre neko spletno stran te ponudbe, ki vsebuje tak vtičnik, vzpostavi njegov brskalnik 
neposredno povezavo s strežniki Facebooka. Vsebino vtičnika Facebook prenese neposredno na vaš 
brskalnik in ta jo vključi v spletno stran. Ponudnik torej nima vpliva na obseg podatkov, ki jih 
Facebook s pomočjo tega vtičnika pridobiva, udeleženci se o tem lahko ustrezno informirajo na 

http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
http://developers.facebook.com/plugins
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naslovu  (https://www.facebook.com/help/186325668085084): 
Z vključitvijo vtičnikov prejme facebook informacijo, da je nek udeleženec odprl ustrezno stran 
ponudbe. Če je ta udeleženec prijavljen pri Facebooku, lahko Facebook dodeli tak obisk njegovemu 
računu pri Facebooku. Če udeleženec vzpostavi interakcijo z vtičniki, na primer pritisne gumb za 
všečkanje ali odda komentar, se ustrezna informacije z njegovega spletenega brskalnika prenese 
neposredno na Facebook in tam shrani. Če udeleženec ni član Facebooka, obstaja kljub temu 
možnost, da Facebook  izve za njegov IP-naslov in ga shrani. Po navedbah Facebooka se v Nemčiji 
shrani samo anonimiziran IP-naslov. 
Namen in obseg pridobivanja podatkov in nadaljnje obdelovanje in uporaba podatkov pri Facebooku 
ter tozadevne pravice in nastavitvene možnosti za zaščito zasebnosti udeležencev si lahko preberete 
tu v Facebookovi Izjavi o varstvu podatkov: http://www.facebook.com/policy.php. 

Če je udeleženec  član Facebooka in ne želi, da Facebook prek te ponudbe zbira podatke o njem in jih 
povezuje z ostalimi shranjenimi podatki njega kot člana Facebooka, se mora pred obiskom interneta 
odjaviti iz Facebooka. 
Prav tako lahko blokirate Facebookove vtičnik z dodatki (add-on) za vaš brskalnik, na primer s 
funkcijo "Facebook Blocker". 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za Twitter 

Na naši strani so vključene funkcije storitve Twitter. Te funkcije ponuja korporacija Twitter Inc., 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Če uporabljate Twitter in funkcijo 
"retvitanje", se spletne strani, ki jih obiskujete, povežejo z vašim računom pri Twiterju, o čemer so 
obveščeni tudi drugi uporabniki. Pri tem se podatki prenašajo na Twitter. Opozarjamo, da mi kot 
ponudnik spletnih strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov niti tega, kako Twitter te podatke 
uporablja. Podrobne informacije o tem boste našli v Twitterjevi Izjavi o varstvu podatkov na naslovu 
http://twitter.com/privacy. 

Vaše nastavitve v zvezi z varstvom podatkov pri Twitterju lahko spremenite v nastavitvah svojega 
računa pod: http://twitter.com/account/settings. 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za Pinterest  
 

Na naši spletni strani se uporabljajo tako imenovani vtičniki („Plug-Ins“) družbenega omrežja 
Pinterest verwendet, ki ga upravlja korporacija Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 
94103, ZDA („Pinterest“). Vtičnike prepoznamo denimo po gumbih z oznako „Pint it“ na beli ali rdeči 
podlagi. Preglednico Pinterestovih vtičnikov in to, kako so videti, boste našli tu: 
https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/  
Če odprete eno izmed strani naše spletne ponudbe, ki vsebuje tak vtičnik, vzpostavi vaš spletni 
brskalnik neposredno povezavo s Pinterestovimi strežniki. Vsebino vtičnika Pinterest prenese 
neposredno na vaš brskalnik in jo vključi v spletno stran. Z vključitvijo vtičnika prejme Pinterest 
informacijo, da je vaš brskalnik odprl ustrezno stran naše spletne ponudbe, čeprav nimate profila pri 
Pinterestu niti se niste pravkar prijavili v Pinterest. Te informacije (vključno z vašim IP-naslovom) se 
prenašajo z vašega brskalnika neposredno na Pinterestov strežnik v ZDA in tam shranjujejo. Če ste 
prijavljeni v Pinterest, lahko Pinterest obisk naše spletne strani dodeli neposredno vašemu Pinterest 
profilu.  Če aktivirate vtičnike, na primer pritisnete gumb "Pin it", se ustrezna informacija prav tako 
prenese neposredno na Pinterestov strežnik in tam shrani. Informacije se poleg tega objavijo na 
Pinterestu in tam prikažejo vašim stikom. Namen in obseg pridobivanja podatkov ter nadaljnja 
obdelava in uporaba teh podatkov s strani Pinteresta, pa tudi tozadevne pravice in nastavitvene 
možnosti za zaščito svoje zasebnosti si lahko preberete v Pinterestovih  obvestilih o varstvu podatkov 
na strani: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  
 

https://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/policy.php
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
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Če ne želite, da Pinterest podatke, ki jih je zbral prek naših spletnih strani, dodeli neposredno vašemu 
profilu na Pinterestu, se morate pred obiskom naših spletnih strani odjaviti iz Pinteresta. Namestitev 
Pinterestovih vtičnikov, tudi z dodatki (add-ons) za vaš brskalnik, lahko v celoti preprečite, na primer 
s skript-blokerjem „NoScript“ (http://noscript.net/). 
 

 Določbe o varstvu podatkov pri uvedbi in uporabi vtičnika za Instagram  
 

Na naši spletni strani se uporabljajo tako imenovani vtičniki („Plug-Ins“) družbenega omrežja 
Instagram verwendet, ki ga upravlja  Instagram LLC .,1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA 
(„Instagram“). Vtičniki so označeni z Instagramovim logotipom,  na primer v obliki „Instagramove 
kamere“. Preglednico Instagramovih vtičnikov in to, kako so videti, boste našli tu: 
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 
 
Če odprete eno izmed strani naše spletne ponudbe, ki vsebuje tak vtičnik, vzpostavi vaš spletni 
brskalnik neposredno povezavo z Instagramovimi strežniki. Vsebino vtičnika Instagram prenese 
neposredno na vaš brskalnik in jo vključi v spletno stran. Z vključitvijo vtičnika prejme Instagram 
informacijo, da je vaš brskalnik odprl ustrezno stran naše spletne ponudbe, čeprav nimate profila pri 
Instagram niti se niste pravkar prijavili v Instagram. Te informacije (vključno z vašim IP-naslovom) se 
prenašajo z vašega brskalnika neposredno na Instagramov strežnik v ZDA in tam shranjujejo. Če ste 
prijavljeni v Instagram, lahko Instagram obisk naše spletne strani dodeli neposredno vašemu 
Instagram računu.  Če aktivirate vtičnike, na primer pritisnete gumb "Instagram", se ta informacija 
prav tako prenese neposredno na Instagramov strežnik in tam shrani. 
 
Informacije se poleg tega objavijo na vaše, Instagram računu in tam prikažejo vašim stikom. Namen 
in obseg pridobivanja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba teh podatkov s strani Instagrama, 
pa tudi tozadevne pravice in nastavitvene možnosti za zaščito svoje zasebnosti si lahko preberete v 
Instagramovih obvestilih o varstvu podatkov na strani:: 
https://help.instagram.com/155833707900388/  
 
Če ne želite, da Instagram podatke, ki jih je zbral prek naših spletnih strani, dodeli neposredno 
vašemu Instagram računu, se morate pred obiskom naših spletnih strani odjaviti iz Instagrama. 
Namestitev Instagramovih vtičnikov, tudi z dodatki (add-ons) za vaš brskalnik, lahko v celoti 
preprečite, na primer s skript-blokerjem „NoScript“ (http://noscript.net/). 

 Drugi vtičniki za družbene medije 

V kolikor bi uporabljali še druge vtičnike za družbena omrežja, lahko poiščete podrobne informacije o 
varstvu podatkov v posameznih Izjavah o varstvu podatkov teh ponudnikov storitev. Če izjav ne 
najdete, se obrnite zaupno na kontaktni naslov, naveden v našem impresumu. 

Zakonska podlaga Namen shranjevanja Trajanje shranjevanja Možnost odstranitve in ugovora 

6. člen, 1, odstavek, 
točka f) GDPR 

(upravičeni interes)  

Namen in upravičeni interes za 
nameščanje piškotkov tretjih 
oseb je izboljšanje naše 
ponudbe za vas z analiziranje 
vašega načina uporabe. 
Praviloma se izvaja prenašanje 
podatkov na tretje osebe samo 
pod psevdonimom – 
psevdonimizirano. Sicer pa 
lahko sami preprečite 
prenašanje piškotkov tretjih 
oseb – z ustrezno nastavitvijo 
svojega spletnega brskalnika. 
Primerjajte podrobnosti 
posameznih ponudnikov teh 

Piškotki tretjih oseb se 
shranjujejo na računalniku 
uporabnika in s tega 
računalnika pošiljajo na 
našo stran. Pri tem imate 
kot uporabnik popoln 
nadzor nad uporabo 
piškotkov tretjih oseb. 

S spremembo nastavitev v 
svojem spletnem brskalniku 
lahko deaktivirate ali omejite 
prenašanje piškotkov. Že 
shranjene piškotke tretjih oseb 
lahko kadarkoli izbrišete. To 
lahko poteka tudi 
avtomatizirano.  

Prenašanja piškotkov tipa flash 
ne morete nastaviti prek 
nastavitev brskalnika, lahko ga 
preprečite samo s spremembami 
nastavitev vtičnika Flash Player. 

http://noscript.net/
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
https://help.instagram.com/155833707900388/
http://noscript.net/
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storitev (tretjih oseb), kot so 
navedene zgoraj. 

 

9 Vaše pravice  

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste zadevna oseba v smislu GDPR (Splošne uredbe EU o varstvu 

podatkov). Vaše pravice do odgovorne osebe za obdelovanje podatkov so: 

9.1 Pravica do seznanitve 

Od odgovorne osebe lahko zahtevate potrditev, ali mi obdelujemo osebne podatke, ki zadevajo vas.  

Če tako obdelovanje obstaja, lahko od odgovorne osebe zahtevate naslednje informacije: 

(1) namene, v katere se obdelujejo osebni podatki; 

(2) kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo; 

(3) prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ki so jim bili razkriti ali se jim še vedno razkrivajo 

osebni podatki, ki zadevajo vas; 

(4) načrtovano obdobje shranjevanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, ali – če konkretni 

podatki niso mogoči – kriteriji za določitev obdobja shranjevanja; 

(5) obstoj pravice do popravka ali brisanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, pravice do 

omejitve obdelovanja pri odgovorni osebi ali pravice do ugovora proti temu obdelovanju;  

(6) obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu); 

(7) vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, če se osebni podatki ne pridobivajo pri 

zadevni osebi; 

(8) obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z izdelavo profilov (profiliranjem) v skladu z 22. 

členom,  1. in 4. odstavkom GDPR in – vsaj v teh primerih – merodajne informacije o 

integrirani logiki ter posledicah in pričakovanih učinkih, ki ga bo tovrstno obdelovanje imelo 

za zadevno osebo. 

Imate pravico zahtevati informacije o tem, ali so bili osebni podatki, ki zadevajo vas, posredovani v 

tretjo državo ali neki mednarodni organizaciji. V tej zvezi lahko zahtevate, da vas prek ustreznih 

garancij v skladu  s 46. členom GDPR obveščajo v zvezi s posredovanjem podatkov. 

9.2    Pravica do popravka  

Imate pravico, da od odgovorne osebe zahtevate popravek in/ali dopolnitev, v kolikor so osebni 

podatki, ki zadevajo vas, nepravilni ali nepopolni. Odgovorna oseba mora popravek izvesti takoj. 

9.3    Pravica do omejitve obdelovanja podatkov 

Pod naslednjimi pogoji lahko zahtevate omejitev obdelovanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas: 

(1) če oporekate pravilnosti osebnih podatkov, ki zadevajo vas, za časovno obdobje, ki odgovorni 

osebi omogoči, da preveri pravilnost osebnih podatkov; 

(2) če je obdelovanje neupravičeno (nezakonito) in odklonite brisanje osebnih podatkov ter 

namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov; 

(3) če odgovorna oseba ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelovanja, vi pa jih 

potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov, ali 
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(4) če ste vložili ugovore proti obdelovanje v skladu z 21. členom,   1. odstavkom GDPR in ni še 

jasno, ali upravičeni razlogi odgovorne osebe prevladajo nad vašimi razlogi. 

Če je bilo obdelovanje osebnih podatkov, ki zadevajo vas, omejeno, se ti podatki lahko obdelujejo – 

če odmislimo njihovo shranjevanje – samo z vašo privolitvijo ali samo za uveljavljanje, izvajanje ali 

zagovarjanje pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic neke druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov 

pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 

Če je bilo obdelovanje osebnih podatkov omejeno v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, vas bo 

odgovorna oseba obvestila, preden bo omejitev razveljavljena. 

9.4        Pravica do izbrisa 

9.4.1 Obveznost izbrisa 

Od odgovorne osebe lahko zahtevate, da takoj izbriše osebne podatke, ki zadevajo vas, in odgovorna 

oseba je dolžna te podatke takoj izbrisati, v kolikor obstaja eden izmed naslednjih razlogov: 

(1) Osebni podatki, ki zadevajo vas, niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali 

na kak drug način obdelovani. 

(2) Prekličete svojo privolitev, na kateri temelji obdelovanje v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, 

točko a) ali v skladu z 9. členom, 2. odstavkom, točko a) GDPR, in ni nobene druge zakonske 

podlage za obdelovanje.  

(3) Vložite ugovor  v skladu z 21. členom, 1. odstavkom GDPR proti obdelovanju osebnih 

podatkov in ni nobenih prednostnih upravičenih razlogov za obdelovanje, ali pa vložite 

ugovor v skladu z 21. členom, 2. odstavkom GDPR proti obdelovanju osebnih podatkov.  

(4) Osebni podatki, ki zadevajo vas, so se nezakonito obdelovali.  

(5) Brisanje GDPR osebnih podatkov, ki zadevajo vas, je potrebno za izpolnitev pravne 

obveznosti po pravu Unije ali pravu držav članic, ki velja za odgovorno osebo.  

(6) Osebni podatki, ki zadevajo vas,  so bili pridobljeni v zvezi s ponujenimi storitvami 

informacijske družbe v skladu z 8. členom,  1. odstavkom GDPR. 

9.4.2  Prenašanje informacij tretjim osebam 

Če je odgovorna oseba javno objavila osebne podatke, ki zadevajo vas, in je po 17. členu,  1. odstavku 

GDPR dolžna, da jih izbriše, mora odgovorna oseba ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in in 

stroškov izvedbe sprejeti primerne ukrepe, tudi tehnične narave, da odgovorne za obdelovanje 

podatkov, ki obdelujejo te osebne podatke, obvesti o tem, da ste vi kot zadevna oseba od njih 

zahtevali brisanje vseh povezav na te osebne podatke ali kopij ali duplikatov teh osebnih podatkov.  

9.4.3 Izjeme 

Pravica do izbrisa podatkov ne obstaja, če je obdelovanje potrebno 

(1) za izvajanje pravice do svobode izražanja in informacij; 

(2) za izpolnitev neke pravne obveznosti, ki terja obdelovanje podatkov po pravu Unije ali držav 

članic, ki velja za odgovorno osebo, ali če je obdelovanje potrebno za izpolnitev neke naloge, 

ki je v javnem interesu ali v izvrševanju uradne oblasti in ki je bila prenesena na odgovorno 

osebo; 
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(3) iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja po 9. členu, 2. odstavku, točki h) in 

točki i) ter po 9. členu, 3. odstavku GDPR; 

(4) za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali 

za statistične namene po 89. členu,  1. odstavku GDPR, v kolikor pravica, navedena pod točko 

a), onemogoča uresničitev ciljev tega obdelovanja ali cilje tega obdelovanja resno ovira, ali 

(5) če je obdelovanje potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov. 

Nadalje pravica do izbrisa ne obstaja, v kolikor se osebni podatki morajo shraniti pri odgovorni 

osebi na podlagi zakonskih obveznosti in rokov za hranjenje. V takem primeru velja namesto 

izbrisa zapora osebnih podatkov. 

9.5    Pravica do popravka  

Če ste do odgovorne pravne osebe uveljavili pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelovanja 

podatkov, je odgovorna oseba dolžna vse prejemnike, ki jim je do tedaj razkrila osebne podatke, ki 

zadevajo vas, obvestiti o tem popravku ali izbrisu ali omejitvi obdelovanja podatkov,  razen če bi se to 

izkazalo kot nemogoče ali če bi bilo povezano z nesorazmerno visokimi stroški. 

Vi imate pravico zahtevati od odgovorne osebe, da vas obvesti o teh prejemnikih. 

9.6    Pravica do prenosljivosti podatkov 

Imate pravico, da osebne podatke, ki zadevajo vas in ki ste jih posredovali odgovorni osebi, prejmete 

v strukturiranem, običajnem, strojno berljivem in interoperabilnem formatu. Poleg tega imate 

pravico te podatke posredovati kaki drugi odgovorni osebi, ne da bi vas prva odgovorna oseba, ki ste 

ji te podatke že posredovali, pri tem ovirala, v kolikor 

(1) obdelovanje temelji na privolitvi po 6. členu, 1. odstavku, točki a) GDPR ali po 9. členu, 2. 

odstavku, točki a) GDPR ali na pogodbi po 6. členu, 1. odstavku, točki b) GDPR, in če 

(2) se obdelovanje izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov. 

V izvajanju te pravice imate nadalje tudi pravico doseči, da vaše osebne podatke, ki zadevajo vas, 

odgovorna oseba posreduje neposredno kaki drugi odgovorni osebi, v kolikor je to tehnično 

izvedljivo. S tem ne smejo biti prizadete svoboščine in pravice drugih oseb. 

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja  za obdelovanje osebnih podatkov, ki je nujno potrebno za 

izpolnitev neke naloge, ki je v javnem interesu, ali v izvrševanju uradne oblasti in ki je bila prenesena 

na odgovorno osebo. 

9.7 Pravica do ugovora 

Imate pravico, da iz razlogov, vezanih na vašo posebno situacijo, kadarkoli vložite ugovor proti 

obdelovanju vaših osebnih podatkov, ki temelji na 6. členu, 1. odstavku, točki e) ali f) GDPR; to velja 

tudi za izdelavo osebnih profilov na podlagi teh določb.  

Odgovorni ne obdeluje več vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da za to obstajajo nujni 

razlogi, ki jih je potrebno zaščititi in ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali 

če obdelovanje podatkov služi uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov. 
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Če se vaši osebni podatki obdelujejo za neposredno trženje, imate pravico, da kadarkoli vložite 

ugovor proti obdelovanju vaših osebnih podatkov za namene tovrstnega reklamiranja; to velja tudi za 

izdelavo osebnih profilov, v kolikor je v povezavi s takim neposrednim trženjem. 

Če ugovarjate obdelovanju podatkov za namene neposrednega trženja, ne bomo več obdelovali vaših 

osebnih podatkov v te namene. 

Imate možnost, da v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe – ne glede na smernico 

2002/58/ES – uveljavite svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranega postopka, pri katerem 

se uporabljajo tehnične specifikacije. 

9.8 Pravica do preklica izjave o privolitvi v zvezi z varstvom podatkov 

Imate pravico, da prekličete svojo izjavo o privolitvi v zvezi z varstvom podatkov, in sicer brez 

navedbe razlogov. V primeru preklica bomo vaše osebne podatke takoj izbrisali in jih ne bomo več 

obdelovali.  Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki se je izvajalo na 

podlagi privolitve do njenega preklica. 

9.9 Avtomatizirana odločitev v individualnem primeru, vključno z izdelavo profila  
             (profiliranjem) 

Imate pravico, da niste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju – 

vključno s profiliranjem, ki ima za vas pravne učinke ali vas na podoben način bistveno bremeni. To 

ne velja, če je odločitev   

(1) nujno potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med vami in odgovorno osebo, 

(2) dopustna na podlagi pravnih predpisov Unije ali držav članic, ki veljajo za odgovorno osebo, 

in če ti pravni predpisi vsebujejo primerne ukrepe za zagotavljanje vaših pravic in svoboščin 

ter vaših upravičenih interesov, ali 

(3) če odločitev temelji na vaši izrecni privolitvi. 

Vsekakor te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov po 9. členu, 1. 

odstavku GDPR, razen če velja 9. člen, 2. odstavek, točka a) ali g) in če so bili sprejeti ustrezni ukrepi 

za zaščito pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov. 

Glede na primera pod (1) in (3) sprejme odgovorna oseba ustrezne ukrepe, da se zaščitijo pravice in 

svoboščine ter vaši upravičeni interesi, med katere sodijo vsaj pravica do interveniranja neke osebe s 

strani odgovorne osebe, pravica do predstavitve lastnega stališča in pravica do izpodbijanja odločitve. 

9.10 Pravica do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu) 

Brez poseganja v vašo pravico do kakega drugega upravnopravnega ali sodnega pravnega sredstva 

imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu), še zlasti v državi članici svojega kraja 

bivanja,  svojega delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve, če menite, da se z obdelovanjem 

osebnih podatkov, ki zadevajo vas, krši Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR.  

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, obvesti pritožnika (osebo, ki je vložila pritožbo), 

o stanju in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo uporabe sodnega pravnega sredstva po 78. členu 

GDPR. 
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10.    Spremembe te izjave o varstvu osebnih podatkov 

Stanje te izjave o varstvu podatkov je navedeno z datumom (spodaj). Pridržujemo si pravico, da to 
izjavo o varstvu osebnih podatkov kadarkoli spremenimo z veljavnostjo za naprej. Trenutno veljavno 
verzijo lahko odprete neposredno prek naše spletne ponudbe. Redno obiskujte našo spletno 
ponudbo in se informirajte o veljavni Izjavi o varstvu podatkov. 

 

Stanje: maj 2018 

Odgovorna oseba: glejte impresum 

 


