Dogovor o obdelovanju osebnih podatkov
Daktela sro, s sedežem na naslovu Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praga 3, ID št.: 27232263 , vpisan
v Komercialni Register, ki ga vzdržuje Okrajno Sodišče v Pragi, oddelek C, pod vložkom številka: 106338
(v nadaljevanju “skrbnik”) priloga št. 2016/679 o zaščiti posameznika glede obdelave osebnih podatkov
in prostega pretoka le-teh podatkov skladno z Direktivo 95/46 / EC (GDPR - General Data Protection
Regulation) (v nadaljevanju “Uredba”) obdeluje naslednje osebne podatke:
•
•
•
•

Ime
Priimek
elektronski poštni naslov (e-mail)
telefonska številka

Ime, priimek, elektronski poštni naslov in telefonska številka sta dovoljena z b) členom Uredbe - obdelava
podatkov je potrebna do zaključka pogodbenih obveznosti, ki so bile dogovorjene s osebo, čigar osebni
in kontaktni podatki so predmet obdelave. Ti osebni podatki so nujni pri za lažjo komunikacijo med vami
in podjetjem.
Osebni podatki bodo procesirani za prej omenjeni za obdobje 24 mesecev od podanega povpraševanja
po storitvi ali začetka izvajanja storitve, razen v primeru, da druge pravne odločbe zavezujejo daljši čas hrambe
pogodbene dokumentacije.
V primeru zaključka pogodbe, kjer skrbnik deluje kot ponudnik storitev programske in strojne opreme, bo
poslovna komunikacije potekala preko vašega elektronskega naslova (ali telefonske številke), kot je to
dovoljeno z odsekom 7(3) člena št. 480/2004 Zb. informacijska družba, razen v primeru, da to
zavrnete. Tovrstna poslovna komunikacija se lahko nanaša zgolj na podobno blago ali storitve in le-te se
lahko odjavite kadarkoli in sicer tako, da pošljete pismo, e-poštno sporočilo ali s klikom na povezavo za odjavo,
ki je del poslovne komunikacije. V ta namen, bo skrbnik tako elektronsko sporočilo shranil za obdobje 3 let
od zaključka pogodbe.
Skrbnik izjavlja, da so vsi osebni podatki zaupni in jih skrbnik ne bo razkril tretjim osebam. Izjema so le
procesorji, ki so lahko ponudniki programske opreme, storitev in aplikacij za obdelavo podatkov, vendar jih
skrbnik trenutno ne uporablja.
Skladno z Uredbo imate pravico:
- nas vprašati o vaših osebnih podatkih,
- zahtevati dostop do teh podatkov od da te podatke posodobimo, popravimo ali omejimo dostope do njih,
- zahtevate izbris osebnih podatkov. Osebne podatke bomo izbrisali razen v primeru, ko imamo do teh
podatkov dovoljenje za procesiranje ali imamo zakonsko obvezo do njihove hrambe in procesiranja skladno
z veljavno zakonodajo.
- do prenosljivosti podatkov oz. imate pravico zahtevati kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih procesiramo,
- v primeru legitimnega procesiranja podatkov s strani skrbnika skladno s členom 6 (1) (a); f) imate pravico
oporekati tovrstni obdelavi podatkov,
- vložiti pritožbo na uradu za Varstvo osebnih podatkov in pravico do učinkovite sodne zaščite, če menite, da
so vam bile glede na Uredbo kršene pravice kot posledica procesiranja vaših osebnih podatkov v nasprotju
z Uredbo.

