Politika o varovanju osebnih podatkov
Podjetje Igor Trampuž s.p. se zavezuje, da bo delovalo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU)
2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna
uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št.
185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in
19/15) itd.). Več o smernicah varne uporabe se obrnite na spletno mesto https://www.ip-rs.si/.
Podjetje vaše osebne podatke uporablja, hrani in jih obdeluje. Shranjeni podatki bodo uporabljeni
izključno za storitve, ki jih podjetje ponuja. Podjetje bo storilo vse kar bo potrebno, da bodo vaši podatki
zaščiteni pred kršitvami in zlorabami. Politika se lahko spremeni ali dopolni , brez predhodnega opozorila
uporabnika, v skladu z zakonodajo. Z uporabo spletnega mesta se uporabnik v celoti strinja s pravilnikom
o Politiki o varovanju osebnih podatkov.
1.Upravljalec
Podjetje Igor Trampuž s.p., Obrezija 12, 1411 Izlake je upravljalec podatkov, ki jih obdeluje skladno s
Politiko varstva osebnih podatkov.
•
•
•
•

Uradno ime podjetja: ITbox, trgovina in šport, Igor Trampuž s.p.
Sedež podjetja: Obrezija 12, 1411 Izlake
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Igor Trampuž
Kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov: info@itbox.si

Osebne podatke uporablja odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Igor Trampuž
in bližnji družinski člani (zakonec in družinski člani do prvega kolena) v okviru kratkotrajnega dela (17.
člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT)).
2. Nameni in obseg obdelave, hranjenja in podlage za obdelavo podatkov
Podatki se hranijo in obdelujejo za namene spletne prodaje, obveščanje preko elektronske pošte, SMS
obveščanja ali klica ter namene neposrednega trženja (statistične in tržne analize, segmentacijo ter
marketinško profiliranje).
Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
•
•
•

zakon in pogodbeni odnosi,
privolitev posameznika,
zakoniti interes.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov
V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za
sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke;
v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam
ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za
izvedbo pogodbe.
Prvi namen obdelave na podlagi zakona in pogodbenih odnosov je Sklenitev in izvajanje pogodbe
sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov, video

vsebine in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih
obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih
podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).
Drugi namen obdelave na podlagi zakona in pogodbenih odnosov je neposredno obveščanje kupcev o
posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-maila, klica ali SMSa. V podjetju Igor Trampuž
s.p.., na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja
na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce
obvešča o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega
komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko
pisne zahteve na e-mail naslov info@itbox.si.
Obdelava na podlagi vašega soglasja
Podjetje zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate
soglasje:
•
•

•

zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani
ponudnika,
pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne
pošte ali telefonskih klicev ter socialnih omrežij (Facebook, Instagram) kadar za to ni druge
podlage in ste s tem soglašali,
vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva,
razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe
zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Prvi namen obdelave je splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter
potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega
obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije. V podjetju Igor Trampuž s.p.
izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih
(kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega
obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje
oglaševanje, npr.:
• spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet),
• spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti,
• spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število
izdelkov na naročilu in podobno,
• spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna
sporočila (spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje,
komu in kako oglaševati).
• spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran.
• operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve.
• brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve.

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na
podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve.
Drugi namen je dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov zaposlenim v Igor Trampuž s.p. z
namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb. Ob vašem klicu v ITbox (oz. našega izhodnega klica
do vas) ali v primeru vašega obiska (če in ko se boste samostojno identificirali) imajo naši prodajni in
podporni svetovalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi
česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe. Če tega ne želite, lahko tovrstno
obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov info@itbox.si.
Tretji namen je obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij.
V podjetju Igor Trampuž s.p. na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in
neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo
naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja
poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti. Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo
naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov z drugimi
načini plačila.
Četrti namen je avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega
začetka spletnega nakupnega procesa. V podjetju Igor Trampuž s.p. na podlagi svojega zakonitega
interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso
zaključile, občasno pošljemo email sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa
zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem. Če tega ne želite, lahko tovrstno
obdelavo podatkov kadarkoli prekinete s pisno zahtevo na email naslov info@itbox.si.
Peti namen je osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil
preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in
vsebinami. V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev,
pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo
predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših
preteklih interakcij s podjetjem Igor Trampuž s.p..
Šesti namen je spremljanje kupcev in njihovo uporabo video vsebin. V kolikor bodo ugotovljene
nepooblaščene reprodukcije video vsebine, bomo z zbiranjem podatkov lažje ugotovili identifikacijo
kršitelja in mu odvzeli možnost ponovnega nakupa naših produktov, saj se želimo izogniti namerni
poslovni škodi.
Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:
•

identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID
za DDV, če ste pravna oseba;

•

kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami,
predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na
družbenih omrežjih;

•

vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za
dostavo, profile, naročila na novice, članstva v programih zvestobe, nakupovalne sezname,
iskane artikle (»zanima me«, »sledi ceni«), vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;

•

podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu
plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;

•

podatke o vaših spletnih navadah, vključno s primeri, ko po spletu brskate preko naše
mobilne aplikacije, predvsem podatke o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere
klikate, načinu iskanja in pomikanja po naši spletni strani in podatke o napravah, s katerih
dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični
parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica letega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;

•

podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo, predvsem
čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so
IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski
sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;

•

izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o
artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem
sporočil, ki vam jih pošiljamo; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, finančnih razmerah,
potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

•

podatke v povezavi z obiskom prevzemnega mesta, med katere sodijo predvsem zapisi
telefonskih klicev s klicnim centrom, identifikacija sporočil, ki nam jih pošiljate, vključno z
identifikatorji, kot so IP naslovi, ter posnetki iz sistemov videonadzornih kamer v prevzemnih
mestih.

Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj
izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo
podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.
Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:
•
•
•

katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas,
kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov si pridobijo boljše
ponudbe),
kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo s pisno zahtevo na email
naslov info@itbox.si.
Za namen opravljanja spletne prodaje, obveščanje preko elektronske pošte, SMS obveščanja ali klica ter
namene neposrednega trženja, podjetje hrani:
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail naslov,
domači naslov,
naslov za pošiljanje,
telefonsko številko,
podatki o podjetju,
informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta
naprave),
informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si
jih ogledali, in kaj ste kliknili),
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

Soglasja se hranijo z vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za
katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov
zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v
temu dokumentu.
3. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave
Vaše osebne podatke upravljalec shranjuje na lastnih strežnikih in storitve v oblaku, lociranih v Sloveniji.
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik
obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki
jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje,
ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami
in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po
pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva
mirne rešitve spora.
Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega
interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi
obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave
osebnih podatkov ali če tako določa zakon.
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več
mogoče povezati z določenim posameznikom.
4. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi
podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane
podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi
oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:
•
•
•
•
•
•
•

računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
ponudniki obdelave podatkov in analitike,
vzdrževalci IT sistemov,
ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
ponudniki plačilnih sistemov,
ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci,
ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih
podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Upravljavec in uporabniki
osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v
vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve.
Upravljalec posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
•
•
•
•
•

pravico do dostopa do podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov.

O kakršnih koli spremembah osebnih podatkov sporočite podjetju Igor Trampuž s.p., zaradi točnosti.
6. Piškotki
Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku
prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le
za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih
aktivnosti.
Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se
posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.
7. Mladoletne osebe
Ponudnik močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega
in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati
kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo
nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne.
8. Dodatna pojasnila
V primeru vprašanj, težav ali pripomb glede na politiko zasebnosti, nam sporočite na elektronski naslov
info@itbox.si.
Politika začne veljati z 23.7.2020
PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV
V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do dostopa, pregleda,
izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe.
Pravica do seznanitve:
pravica, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne
podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge
pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Vse to si lahko preberete v poglavju “Politika
zasebnosti”, v primeru, da imate še kakšna vprašanja, nam lahko pišete na info@itbox.si.
Pravica do preklica privolitve:
če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov),
imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave

podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno
izjavo, ki se pošlje na info@itbox.si. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika
nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po
preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih
storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.
Pravica dostopa do osebnih podatkov:
kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi
z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene
informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih
za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora
obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas,
o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter
pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR.
Pravica do popravka osebnih podatkov:
kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne
podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve
nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Pravica do izbrisa osebnih podatkov:
kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke
v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od
naslednjih razlogov: podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani; če
prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za
obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatke je
treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja
za ponudnika; podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe. Kot posameznik pa v
določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.
Pravica do omejitve obdelave:
kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če
oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je
nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe;
ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje,
izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali
zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov:
kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali
ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke
posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem
oviral, in sicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi
sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se
osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično
izvedljivo.
Pravica do ugovora obdelavi:
kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli
ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri
izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih
interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z
oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen

če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in
svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki
obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi
z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim
neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se
podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z
njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna
za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da
vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš
kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite,
da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja
v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega
pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav
tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti
o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države
članice, v kateri ima nadzorni organ sedež. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic
v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na info@itbox.si. Za potrebe
zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od
posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da
posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta
uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje
v enem mesecu od prejema zahteve. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ponudnik o tem dolžan
obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in
svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je ponudnik
o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči
veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar
to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki
nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
OBJAVA SPREMEMB
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z
uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike
zasebnosti.
Posodobljeno: julij 2020

