Poli%ka o varovanju zasebnos% BAMBUS PARKETI IN TERASE d.o.o.
Upravljavec
Družba BAMBUS PARKETI IN TERASE, prodaja talnih oblog in izdelkov iz bambusa, d.o.o., s
skrajšano ﬁrmo BAMBUS PARKETI IN TERASE d.o.o., s sedežem v Horjulu, na poslovnem
naslovu Ljubljanska cesta 15, 1354 Horjul (v nadaljnjem besedilu: »upravljavec«) spoštuje
vašo pravico do zasebnosT in stremi k najvišji stopnji varovanja vaših osebnih podatkov.
Upravljavec je dobavitelj na področju talnih oblog iz bambusa in drugih materialov lesne
industrije. Podjetje med drugim prispeva k ohranitvi narave z uvedbo produktov, ki so
izdelani iz odvečnega kokosovega lesa. Z večletnimi raziskavami je razvilo tehniko, ki omogoča
doseganje najboljše kakovosT talnih oblog kot so parket, zunanje talne obloge itd. Kot
dobavitelj in direktni uvoznik priznanega in uveljavljenega proizvajalca z vsemi zahtevanimi
cerTﬁkaT upravljavec ponuja celovite rešitve pri reševanju problema primerne talne podlage,
to pa vključuje storitve od svetovanja primernega nakupa, pa do montaže oziroma dostave.
Pri poslovanju se upravljavec neizogibno srečuje z osebnimi podatki svojih strank. Ne glede
na navedeno upravljavec osebnih podatkov svojih poslovnih strank ne deli in ne posreduje
niT proizvajalcu produktov, ki jih prodaja, niT komu drugemu. Na trgu upravljavec deluje
popolnoma neodvisno.
Upravljavčeva ponudba na spletu vsebuje naslednje spletne strani: hWp://bambus-parket.si/,
hWp://wpc-talne-obloge.si, in hWp://kokos-parket.si). Navedene spletne strani so
medsebojno povezane, v zvezi z vsemi pa velja ista PoliTka o varovanju zasebnosT in pri vseh
navedenih upravljavec spoštuje vsa načela o varovanju podatkov.
Predpisi
Upravljavec spoštuje predpise, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov in ravna v skladu
z veljavnimi področnimi zakoni, med drugim z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi DirekTve 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).
V primeru sprememb predpisov s področja varovanja osebnih podatkov ali področnih
zakonov je mogoče, da bo potrebno prilagodiT določbe, ki se nanašajo na to področje. O
morebitnih spremembah in novosTh se vas bo obvesTlo tu. V primeru nasprotja med
posameznimi določbami, se bo upoštevala hierarhija pravnih aktov.
Namen
Ta PoliTka o varovanju zasebnosT je namenjena seznanitvi za katere namene bodo vaši
osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s
podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih lahko uveljavljate, če to želite.
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani in uporabljeni zaupno ter zgolj
v namene, za katere so bili posredovani. Če se bo pojavila potreba po nadaljnji obdelavi vaših
podatkov za drug namen, kjer potrebujemo vašo privolitev, vas bomo predhodno kontakTrali
in zanjo zaprosili.

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo
Pravno podlago za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov določa prvi odstavek 6. člena
GDPR.
V poslovnem razmerju med upravljavcem in vami kot stranko sta zbiranje in obdelava
osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik,
na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega
posameznika pred sklenitvijo pogodbe (neizpolnitev obveznosT posredovanja podatkov
vpliva na pravilno izpolnitev pogodbe oz. lahko onemogoči izpolnitev pogodbe. Tako npr.
posredovanje naslova dostave ali montaže onemogoča upravljavcu, da bi opravil svojo
storitev dobave parketa).
V primeru piškotkov in obiskovanja spletne strani je obdelava potrebna zaradi zakoniTh
interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, te interesi pa pretehtajo nad
interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Obdelava temelji na zakoniTh
interesih upravljavca, da vzdržuje najvišji standard prodaje, storitev in kakovosT proizvodov
ter zadovoljstva stranke. V primeru, da bo upravljavec v dvomu ali bi pridobil določen osebni
podatek stranke, jamči, da se bo posvetoval s strokovnjakom, prav tako pa bodo temeljne
pravice in svoboščine stranke vedno pretehtane glede na interese upravljavca do vrste
obdelave podatkov strank.
V kolikor zgoraj opredeljene pravne podlage ne bo ali bo ta vprašljiva, bo upravljavec osebne
podatke zbiral in obdeloval zgolj na podlagi predhodne privolitve in skladno z GDPR
(subsidiarno).
Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov upošteva splošna načela iz 5. člena GDPR. Pri
obdelavi osebnih podatkov upravljavec se osebni podatki smejo zbiraT samo za določene,
izrecne in zakonite namene, upravljavec pa je odgovoren, da so osebni podatki:
obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na
katerega se nanašajo osebni podatki in se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi
nameni;
točni, ustrezni, relevantni in omejeni na namen, za katerega se obdelujejo;
hranjeni v obliki, ki dopušča idenTﬁkacijo, in le toliko časa, kolikor je to potrebno
oziroma kolikor to določajo predpisi;
obdelujejo na način, ki zagotavlja njihovo celovitost in zaupnost, zlasT pa, da so z
ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi ustrezno varovani pred nedovoljeno ali
nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem, ali poškodbo.
Osebni podatki se ne smejo nadalje obdelovaT tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s
temi nameni, razen če relevantni predpisi ne določajo drugače.
Načini zbiranja osebnih podatkov
Vrste osebnih podatkov so kategorično opredeljene spodaj, pri čemer zbiranje oziroma
obdelava le-teh prvenstveno služi namenu sklepanja poslov. Temu primerno je zbiranje
minimalizirano in skladno z načelom nujnosT:
➢
Osebne podatke o imenu in priimku upravljavec pridobi za namen idenTﬁkacije
stranke in za izdanje računa;
➢
Osebne podatke glede elektronskega naslova upravljavec potrebuje za namen
odgovora na povpraševanje, torej poslanja ponudbe ali drugih povratnih informacij

➢

➢

➢

glede podanega povpraševanja in v nekaterih primerih za izdanje računa, v kolikor
stranka želi, da se ji račun pošlje po elektronski pošT;
Bivališče stranke je neobvezen podatek, ki ga upravljavec zbira na podlagi privolitve
stranke, in sicer za namen idenTﬁkacije stranke in v nekaterih primerih za izdanje
računa ter za izračun stroškov do kraja dostave ali montaže produktov (op.p.
upravljavca je potrebno opozoriT, v kolikor sta naslov bivališča stranke in kraj dostave
različna!!!);
Zasebna telefonska številka je neobvezen podatek, ki ga upravljavec zbira na podlagi
privolitve stranke, potrebuje pa ga zgolj za namen lažje komunikacije, v primeru
dodatnih vprašanj ali razjasnitev glede konkreTziranja ponudbe ter za uskladitev časa
glede dostave oziroma montaže, priporočljiva pa je tudi še za skrajne primere, ko
dostavljavec ne bi našel kraja dostave ali bi imel težave z iskanjem točnega naslova
dostave. Zasebne telefonske številke upravljavec ne uporablja za namen nadaljnjega
trženja.
Druge osebne podatke, ki nam jih posredujete sami ali jih pridobimo ne glede na našo
voljo (npr. bančni račun, ko od nas kupite izdelek ali storitev, številka faksa, kadar
uporabite ta medij za komunikacijo z upravljavcem, osebne podatke, ki jih upravljavcu
na podlagi vašega dovoljenja pošljejo vaši poslovni partnerji brez zaprosila
upravljavca);

Ne glede na navedeno, si pridržujemo pravico, da vaše javne osebne podatke pridobimo tudi
iz javno dostopnih virov (npr. AJPES, javen proﬁl na socialnem omrežju), v kolikor z njimi ne bi
že razpolagali ali v primeru vaše neodzivnosT oziroma morebitnih odprTh dolgov do nas.
Podatki nekoga drugega
Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviT, da je bil predhodno
obveščen o tej poliTki varovanja zasebnosT. Če ste mlajši od 16 let, upravljavcu osebne
podatke lahko posredujete le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika oziroma naj vaše
podatke v vašem imenu in za vaš račun posreduje zakoniT zastopnik.
Piškotki
Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška
datoteka spletnega strežnika, poznana tudi kot »besedilna datoteka« (npr. IP naslov - številka,
ki idenTﬁcira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana
podstran, čas in trajanje obiska in podobno). V sklopu teh namenov upravljavčeve spletne
strani hWp://bambus-parket.si/, hWp://wpc-talne-obloge.si, in hWp://kokos-parket.si
uporabljajo piškotke. Piškotki hranijo podatke o vaši uporabi spletne strani, ki so koristne, ker
uporaba piškotkov olajša uporabo funkcij posamezne spletne strani, saj uporabnika ob
nadaljnjih obiskih vaš računalnik že prepozna, kar poenostavi morebiten ponovni vnos
podatkov. Te podatke upravljavec obdeluje z namenom vodenja staTsTke obiskov na naši
spletni strani za zagotavljanje varnosT informacijskih sistemov. Nadalje vam lahko na podlagi
piškotkov po e-pošT upravljavec pošilja personalizirane informacije, na primer za obveščanje
o določenih produkTh ali prodajnih akcijah, in vam priporoča produkte ali storitve, ki bi vas
utegnili zanimaT.
Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno sprejmejo piškotke. Kljub vsemu pa
lahko shranjevanje piškotkov izklopite ali svoj brskalnik nastavite tako, da vas vsakokrat

obvesT o pošiljanju piškotkov. Poleg navedenega računalnik omogoča tudi, da lahko
shranjene piškotke kadar koli izbrišete s svojega trdega diska.
Več informacij o piškotkih in kako preprečiT namesTtev piškotkov na spletni strani: hWp://
www.allaboutcookies.org.
Oznake pikslov
Oznake pikslov (ali spletni sveTlniki ali jasni GIF-i) se med drugim uporabljajo za spremljanje
dejanj uporabnikov na spletnem mestu, merjenje uspeha našega oglaševanja in izdelovanje
staTsTke o uporabi spletnega mesta in stopnjah odziva.
Adobe Flash
Flash LSO (ali piškotki Flash oz. »lokalni deljeni objekT«) (»Flash LOS«) in druge tehnologije se
med drugim uporabljajo za zbiranje in shranjevanje informacij o vaši uporabi spletnega
mesta. Da se seznanite z možnostmi izbire v zvezi s Flash LSO, si oglejte spletno stran hWp://
w w w. m a c r o m e d i a . c o m / s u p p o r t / d o c u m e n t a T o n / e n / ﬂ a s h p l a y e r / h e l p /
index.html. Upoštevajte, da nastavitev predvajalnika Flash, da omeji sprejemanje Flash LSO,
lahko vpliva na zmanjšanje ali okrnitev delovanja nekaterih aplikacij Flash.
Google analy%cs
Pri vsakem dostopu do vsebin spletnih strani hWp://bambus-parket.si/, hWp://wpc-talneobloge.si, in hWp://kokos-parket.si se splošne informacije o obiskih samodejno shranijo prek
orodja Google analyTcs (npr. število obiskovalcev in trajanje obiska na posameznih straneh
ipd.). Ti podatki se obdelujejo v anonimizirani obliki (naslovi IP se shranjujejo in obdelujejo
samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezaT z idenTteto določene osebe) in ne
izpolnjujejo pogojev določljivosT posameznika in zato niso osebni. Te vrste podatkov se
uporabljajo izključno v staTsTčne namene in se z njihovo pomočjo opTmizira spletna
ponudba. Spletna analiTka se uporablja za lastne namene in je ključna za planiranje izboljšav
spletne strani. Podlago za zbiranje teh podatkov predstavlja zakoniT interes upravljavca, pri
čemer se T podatki obdelujejo posebej in niso v zbirki z drugimi podatki. Z uporabo
navedenih spletnih strani izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane
podatke na način, kot je bil predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen.
V nastavitvah ima upravljavec onemogočeno kakršnokoli drugo deljenje podatkov z Googleom, ostalimi Google storitvami ter tretjimi osebami.
E-poslovanje in e-hramba podatkov
Čeprav je splošno znano, da pri prenosu podatkov prek e-kontaktnega obrazca ali prenosa
prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviT 100 % popolne zaščite pred kibernetskimi
napadi, si upravljavec prizadeva vzdrževaT ﬁzične, elektronske in postopkovne zaščitne
ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.
Med drugim uporablja tudi naslednje ukrepe: strogo omejen osebni dostop do vaših
podatkov na podlagi načela potrebe po seznanitvi in le za navedeni namen; prenos zbranih
podatkov izključno v šifrirani obliki; strogo zaupni podatki, na primer podatki o kreditnih
karTcah, se hranijo le v šifrirani obliki; sistemi informacijske tehnologije so zaščiteni s
požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni vdor oziroma dostop, na primer hekerjem, in
stalno spremljanje dostopa do sistemov informacijske tehnologije za odkrivanje in
preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

Vsi podatki so shranjeni na varnih strežnikih ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali
poslovnih partnerjev (ali v varni Tskani obliki); pri dostopu do njih in njihovi uporabi se
uporabljajo poliTke in standardi glede varnosT (ali enakovredni standardi naših podizvajalcev
ali poslovnih partnerjev).
Poslovna dokumentacija
Upravljavec si pridržuje pravico obdelovaT podatke poslovne dokumentacije, ki niso sami po
sami osebni podatki, ampak služijo zgolj dokazu sklenjenega posla in pogajanj: npr. podatke o
prodaji, dobavi in montaži, podatke o zadovoljstvu stranke, podatke prejetega povpraševanja
ali odgovora na ponudbe, nakupe, idenTﬁkacijsko številko stranke, številko naročila oziroma
pogodbe in podatke o tem, ali je stranka izkorisTla možnost nakupa na obroke, vključno s
pritožbami in zahtevki.
Po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni
podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi
pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih
podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje
pogodbe. Osebni podatki iz faze pogajanj se običajno ne shranjujejo, če pa se shranijo, se
shranijo le v redkih primerih in le za toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena,
zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki
zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov
ne določa drugače.
Hramba podatkov lahko temelji na pravici do zaščite v primeru obrambe glede vtoževanja
kakršnihkoli pravnih zahtevkov s strani stranke do upravljavca, hkraT pa temelji na zakonitem
interesu upravljavca, in sicer za namen raziskave in razvoja izdelkov in storitev ter namen
izvajaT promocijo in zagotavljaT informacije o svojih izdelkih in storitvah.
Upravljavec si sicer pridržuje pravico, da vas kontakTra za namen lastnega trženja, vendar je
mogoče vaše soglasje v zvezi s tem kadar koli preklicaT z učinkom za naprej (ex nunc).
Posredovanje vaših podatkov
Vaše podatke upravljavec posreduje tretjim osebam le in v obsegu, kot bodo to določali sodni
in drugi uradni organi po zakonskih določilih oziroma v drugih zakonsko določenih primerih. V
kolikor bo to dopustno in to ne bi oviralo preprečevanja ali odkrivanja kaznivega dejanja,
bomo na vas naslovili vsako takšno odredbo ali zahtevo oziroma vas bomo pred našim
odzivom obvesTli.
Prenos osebnih podatkov v tretje države ali organiacije
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov nobeni mednarodni organizaciji ali upravljavcu
ali obdelovalcu osebnih podatkov z ustanovitvijo (sedežem) v državi izven EU ali Evropskega
gospodarskega prostora.
Obdelovalci osebnih podatkov
Poleg upravljavca (zaposlenih delavcev), osebne podatke v njegovem imenu in za njegov
račun obdelujejo tudi obdelovalci, tj. podjetja, ki upravljavcu nudijo računovodske storitve ali
informacijskotehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, ter v določenih primerih tudi
podizvajalci, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje

pogodb, kot so na primer montažerji oz. prevozniki / špediterji in druge dostavne službe ter
zastopniki upravljavca v primeru izterjave in morebitnih sodnih ter predsodnih postopkov.
V kolikor je to potrebno imata upravljavec in obdelovalec glede obdelave sklenjeno pogodbo,
ki je skladna z 28. členom GDPR, pri čemer obdelovalec zagotavlja zadostna jamstva za
izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varstvo osebnih podatkov skladno z
GDPR in področnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in drugi predpisi.
Pravice posameznika
V skladu s spodnjimi členi GDPR imate glede vaših osebnih podatkov določene pravice, in
sicer da upravljavec potrdi, ali se podatki v zvezi z posameznikom sploh obdelujejo ali ne. V
kolikor se podatki posameznika obdelujejo upravljavca zavezuje dolžnost da posamezni osebi:
• omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na
podlagi privolitve, pri čemer mora biT umik soglasja enostaven in podoben načinu,
kot ste privolitev pridobili (znotraj iste aplikacije, spletne strani, uporabniškega računa
itd.), v nobenem primeru pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave
podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica;
• omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali
kopiranje) (člen 15 GDPR);
• poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsT
osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni
podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, idr.) (člen 13 GDPR);
• omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči
dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov (člen 16 GDPR);
• omogoči pravico do izbrisa oziroma uničenja osebnih podatkov (t.i. pravica do
pozabe) (člen 17 GDPR);
• omogoči pravico do omejitve obdelave (člen 18 GDPR);
• omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem
interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem proﬁlov, razen če imajo razlogi
upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše
pravice glede varstva podatkov (člen 21 GDPR);
• omogoči pravico do prenosljivosT podatkov in mu posreduje podatke v splošno
uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu
(člen 20 GDPR).
Uveljavlja se lahko tudi druge morebitne pravice, vse skladno z veljavno zakonodajo in
predpisi.
Uveljavljanje pravic
Za vaše uresničevanje teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr.
preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje
varovanja zaupnosT) ali pravic in svoboščin drugih. Upoštevajte še, da se lahko zahteva dokaz
o vaši idenTteT in popolne podrobnosT o vaši zahtevi, preden se le-ta obdela. Če boste
uveljavljali katero koli od zgoraj navedenih pravic, bo odgovor podan brez nepotrebnega
odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega
števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer se vas bo obvesTlo.
Tako v primeru uveljavljanja pravic kot tudi v primeru morebitnih vprašanj ali v primeru, da
upravljavcu želite sporočiT svoje želje oziroma komentarje v zvezi z varstvom podatkom,

lahko pišite na naslov BAMBUS PARKETI IN TERASE d.o.o., Ljubljanska cesta 15, 1354 Horjul,
ali na e-naslov bambusparket@gmail.com.
Če niste zadovoljni z obdelavo vaših podatkov ali z odzivom na kakršno koli uveljavljanje
navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov, torej
informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si,
telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
Obdobje hrambe
Vsi osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo skladno z vsakokratnimi veljavnimi
določili za varstvo osebnih podatkov v prvi vrsT za namen storitev, ki ste jih naročili, in za
obdelavo vaših povpraševanj. Na splošno se vaši osebni podatki hranijo do preklica oziroma
le tako dolgo, dokler je to potrebno za izpolnitev namena, za katere se obdelujejo oziroma do
poteka garancijskih, jamstvenih in zastaralnih rokov ter zakonsko določenih rokov hrambe,
razen če to v teh določbah o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače. Kriteriji za
določanje obdobja hranjenja podatkov torej vključujejo: (i) trajanje našega odnosa z vami in
zagotavljanja našega spletnega mesta za vas; (ii) ali obstaja pravna obveznost, ki jo moramo
upoštevaT; in (iii) ali je hranjenje glede na naš pravni položaj priporočljivo (upoštevajoč
pogoje uporabe spletnega mesta, rok zastaranja, pravdo ali preiskavo regulatornih organov).
Kadar se proučuje vložitev zahtevka zoper upravljalca, sme upravljavec hraniT vse podatke,
glede katerih upravljavec meni, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za
uveljavljanje ali vložitev zahtevka zoper vas, upravljavca ali tretjo osebo, lahko dokler je še
mogoče navedeni zahtevek uveljavljaT in še ni potekel zastaralni rok (npr. v primeru izterjave
neplačanih pogodbenih obveznosT se poslovna dokumentacija lahko hrani še 10 let po
zaključku sodnega postopka).
Roki hrambe podatkov temeljijo na poslovnih potrebah, vaši podatki, ki niso več potrebni, pa
so bodisi nepovratno anonimizirani (hranijo se lahko anonimizirani podatki) bodisi varno
uničeni.
V skladu z zakonom, ki ureja DDV, mora davčni zavezanec zagotoviT hrambo računov, ki se
nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, ter računov, ki jih prejme davčni
zavezanec s sedežem na ozemlju Slovenije, deset let po poteku leta, na katero se računi
nanašajo.
Podatke, ki se uporabljajo za izvajanje katere koli sklenjene pogodbene obveznosT do vas, se
lahko hrani v času veljavnosT pogodbe in do izteka garancijskega roka (po garanciji, ki ste je
pridobili ob izročitvi oziroma nakupu).
V zvezi z vašimi podatki, ki se uporabljajo za podporo strankam in trženje, lahko vaše podatke
za ta namen upravljavec hrani do nadaljnjega, po datumu, ko je bila prejeta zadnja privolitev
za trženje, ali po datumu, ko ste nazadnje odgovorili na tržno komunikacijo (razen v primeru
odklonitve prejemanja nadaljnjih sporočil).
Podatke, ki se uporabljajo za izvajanje katere koli sklenjene pogodbene obveznosT do vas, se
lahko hrani v času veljavnosT pogodbe in do izteka garancijskega roka (po garanciji, ki ste je
pridobili ob izročitvi oziroma nakupu).

Kadar se proučuje vložitev zahtevka lahko upravljavec hrani vse podatke, glede katerih
upravljavec meni, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za uveljavljanje ali
vložitev zahtevka zoper vas, upravljavca ali tretjo osebo, lahko dokler je še mogoče navedeni
zahtevek uveljavljaT in še ni potekel zastaralni rok.
Uničenje
Po preteku roka za shranjevanje se podatki trajno in nepovratno izbrišejo, dokumentacija pa
se uniči tako, da ni več možno ugotoviT njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno
uporabljaT.
Spremembe
Upravljavec si pridržuje pravico, da se predmetno PoliTko zasebnosT po potrebi občasno
prilagodi spremembam v našem obdelovanju osebnih podatkov in s tem povezanimi
dejanskimi razmerami obdelovanja in zakonodaji ter uveljavljeni praksi s področja varstva
osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih
podatkov preverite aktualno in posodobljeno različico, da boste tako seznanjeni z
morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

