
PRAViLNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

ZaVedamO Se pOmembnOStiVarS特 a OSebnih pOdatkOV,predVSem ZetO,keri:h up。 「abijemO Z8

Z090taVljatte uStrCZnqζ th StOrltCV in infO「 齢 aCii n機も1鶴 ObiSkOValCet鶴 .∪ redbtt GDPR;kliO le Sprqela

匿V筆③PSktt unilai narekuie ViSOke St撥 綺darde,ki dO10ёa10,kako Se vaふ i podatki zbira」 o,hranii。 ,Valγ l

c)r爵 o90ё a vpog:ed vanJe in zahtevo za izbFis terき。 velikO veこ .V skiadu z zako螂 odaJO in naも irn

ZaVedenje:恥 pO『tei愉 bnOStite90 pOdrOtta S]η O pripraVili pOiaS織 ila O VarnOSti V感もih pOdatkov in praviceれ
,

kljih i:γlate kotiastnik podatkov.Pred pOdajO privOlitive za zbiran」 e ali obdelav◎ veも !h Osebnih

podatk⑤vヱato to pOlasnilo skFbno preberite

KAJ S0 0SEBNIPODATKl

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nana$ajo na doloceno fizidno osebo, torej posameznika, na
glede na obliko, v kateri so izrateni. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogode identificirati:
ime, priimek, elektronski naslov, itd.

UpraVIjaVeC OSebnih podatkov ntt spietnent rFlestu、 v跳晏簿.歴veza緩奪隅1.sije ZVttZA DRuぶTttv
{G:猛 NttRAL MAISTER,Ei豫 sttelettev機 6.1000 Liubljana.

KJE HRANIMO VASE OSEBNE PODATKEIN ZA KOLiKO CASA

OSebni pOdatki,ki naltt lih digi機 lnO pOSredttete,Se ShranJttqO na ZatO naetin streЙ niklh ρri pOnじ dttk場

gOStOVatta,lahkO pa tudi p「 :pOtte尊 :れ ,katerih OrOtta upOrabljal■ 0.Na prittleri ponudnik o『 o碗 aZa e―

pOtttnO kOrnunikaCliO hrani pOdatke O naSIOVniklh.Zbrane OSebne podatke hranim‐ o do trenutka,ko

nanl SpO「 0こ itel da ne S9g18もate Veこ S hranieniem in ObdelaV0 0Sebnih pOdatkOV OZ.nalvoこ toliko ёasa,

k。|lk。「 le pOtFebnOl de Se dOSeЙ e narFヽ eni Za katerega Se Obdeluie」 0,ali da Zad◎ VOljlr口 O ZakOnSke

zahteve

ZBIRANJE,OBDELAVAIN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

VaSe OSebne pOdatke Zbiral駒 0,Z niimi up『aVIiamO in ObdelulemO l舎 Za zakonsko doloこ ene narnone al:

na pOdlagi Vaも ega:ZreCnega SOgiaSia・ POdatkl,Zbrani S SOglaSfem,SO V prVI VrSti narnenieni

kOF猥じ角ikaCiji Z Vattni l倫 iZbO与懲aniu StOriteV.ZaVeZulernO Se,da Vaも :h Osebnih podatkov ne bor■ o
pOSOdili ali prOdali tre電 1 0Sebi bFeZ pFedhOdne9a ObVeStila in pridObitVe Vattega lZ『eCnega piSnega

SOgiatta.

PREKLiC SOGLASJA ZA OBDELAV0 0SEBNIH PODATKOV

Kadar koli imate pravieo preklicati dana soglasje za obdelavo osehnih podatkov. Prekli*ete lahko
pravico za posamezen n*men aliza vse narnene obdelave osebnih podatkcv, s katerimi ste sogla5ali.

PiSnO ittaVO Za prOkliC SOgiatta Za ObdelaV0 0Seb換 ih oOdatkOV pOも ljite na naslovi ZVttZA DR∪ STEV

G顧輔匿RAL VAISTttR:覆 inspielettev議 6"1000蝿じbl:a換機 ali tta● |。 kt「 o横 ski naslovi

in茎巨塾髪za山則■(ⅨIn塾上堅堕n.



V pFirttert:pFek:iCa SOglaS』 a Za ZbiF議 漁ie ali Obde:機 VO OSebn:h pOdな tX⑮V bOdO VSi Zb『 ani osebtti podatkl,

織a katere se bo nanaぶ 機1象 zahteve za izbFis,izbrisa嬌 :参 ll izvzeti lz sttr識 ode」 駒e obdelave.

pFOkl:C SOslaSje Za OttCelaV⑬  OSeb織 lh pOdatk◎ V tte vpliva tta ZakOnitOSt ObdCiaVe OSCbnih POdtttkOV V

zvёziz van・li dc vaぶ eSa pFeklica ter uporabO ttth Oseb喬 :h pod3tk③ v ztt zakonsko dOIOこette narnette.

VASE PRAViCE NA PODROCJU VARSTVA OSEBN:H PODATKOV

PravFca do izわ ″saン,ozabe
Kader kOIli『late praViCO ZehteVati,da ttpFaViiaVeC pOpraVi OZirOltta dOpOini netOё ne OZiFO!磯 a
polΥ:anjkljive osebne podalke v zvezi z va:γ li.

Kader kOI:lahkO ZahteVate VpOSied V pOdatkel kijih ie upraVttaVeC O VaS Zbral,ali takO:義 en izbris svo」 ih

osebnitt podatkov.

V prirneru pOp「 機vka,dopol織 itve ellizb「 isa osebnih pOdatkov vas morarno o popravkuぅ dOpOinitvi ali

:ZbriSu breZ Odiaも ania ObVeStiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da ornejirno cbdelavo va*ih osebnih podatkov v primeru njihove
netosnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vloiifue ugovsra.

PFavFca do pre″ os″ vost′ vaSわ ρOdat々oy
Kadar kO!::輔 ate praViCO ZahteVeti,da Vam pOSFedび ie舶0 0Sebne pOdatke,kij:h ObdeluiemO V ZVezi Z

ve資ll.

Kattar k〔 》llirnate praViCO ZahteVatil da OSebne pOdatke,kijih Obdeiulen10 V ZVeZi Z Vanll,pOSredujeFTlo

d「ugemU upttVliaVCu.

Prav′ca do Jgovora
｀ヽ/Saka ttpO「 abe Vaもlh OSebnih pOdatk⑤ V Za ttarnene ittforrγ lativnega ali prornocuskega obvettё ania

ZtthteVa Vaも O iZ『OCnO priVOliteV.V prirneFu,kO na pOdiagi privOlitVe preienlate infOrrnatiVne ali

ROFγlerCiaine prGrΥ 10C」Ske VSeし ine,lahkO kadar kO:i pisno zahtevate prenehanie upOrabe SVOjih

podatkov v ta nertten.

PrayFca do doslopa do OsebЛ ′力ρOdaF々ov y zvez′ z vam′

}く1機dar kOI:lγ職機te prttViCO dObiti pOtrditCV,ali Se V ZVeZi Z Vttnli ObdOIUi攣 jo OSe移換i pOdatkiin dOStOp do

OSebnih OOdetkOV V ZVeZ:Z Va湾 liin nttSiednie infOrFi10Cilei naFnen ΦbdelaVe pOdatkOVi V「 StO OSebnih

Podtttkov v zvez!z v8窪 亀i)u,oFabnike vasih Osttbnin pOdatkov:predviden。 。bdobie hrarnbe OSebnih

p◎datkov,vir oseb綺 :h podtttkOv.

OGROZENOST VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V primeru ogroienosti vargtva osebnih podatkov bomo brez nrepotrebnega odia5anja, najkasneje pa v
72 urah po seznanitvi z ogreZenostjo varstva va$ih osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

POrlle:γlか ne infOr『磯aCtte V ZVeZi Z ObttelaVO VeSih OSeb構 ih podatkov

ZaVoZ彎 emO Se,綴a bOmO VSe Zbrttne pOdatke Cか de10Vali ZgO壌 V OkVirtt naもtetih namenOV upFaVljania

o2.obdelove osebnih podtttkov ter v skledu z izakOnOrn o varstvu oseb委 th POttatkov ter dFugo zedevno

pOCFOё隅O ZakOnOdaJO kOttudi skladno z LiFedbO(EU)2016ノ 679 o varstvu posameznikov pri obdelavi

OSebnih POdatkOV((3DPR).


