
Izjava o varstvu osebnih podatkov za spletno mesto www.vrtickarji.si podjetja Identis d.o.o. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Identis d.o.o., Lanišče 25, 1291 Škofljica. Vsa 

vprašanja v zvezi s politiko zasebnosti, zaupnosti osebnih podatkov ali načina obdelave, lahko 

naslovite na odgovorno osebo za varstvo podatkov pri Identis d.o.o..                                           

Vprašanja sprejemamo na T: 01 3663 287 ali  E: info@identis.si . 

Katere podatke obdelujemo? 

 podatke, ki nam jih kupec zaupa ob registraciji (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov) 

podatki o uporabi spletne strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki vezani na odziv 

e- poštnih sporočil (ali je bilo sporočilo prebrano in na katere povezave je kupec kliknil) 

 podatki, ki jih ponudnik potrebuje za dostavo naročenega blaga kupcu (predmet nakupa, 

cena, naslov za dostavo, način plačila, podatki o izdanem računu) 

Namen obdelave osebnih podatkov 

Podjetje Identis d.o.o. zbira vaše podatke: ime, priimek, poštni naslov, telefonsko številko in e-

naslov. Te podatke potrebujemo zato, da vam lahko pošljemo pošiljko, da vam sporočimo termin 

dostave in, da vas po e-pošti obvestimo o novih izdelkih. Osebnih podatkov nam niste dolžni 

posredovati, vendar v tem primeru s podjetjem Identis d.o.o. ne morete skleniti pogodbe o nakupu, 

ker vaše podatke potrebujemo za dostavo naročila. 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov 

 Pravna podlaga za pošiljanje ponudb, računov in pošiljk je sklenjena pogodba med vami in 

podjetjem Identis d.o.o. 

 Pravna podlaga za obdelavo vašega elektronskega naslova je vaša osebna privolitev  (člen 6 

(1a) Splošne uredbe EU 2016/679), ki jo lahko tudi kadarkoli prekličete. 

Koliko časa bomo vaše podatke hranili 

Osnovne osebne podatke (ime, priimek, poštni naslov, telefonsko številko in e-mail) bomo hranili 

dokler boste na našem spletnem mestu www.vrtickarji.si imeli status registriranega uporabnika,  

oziroma do vašega preklica.  

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na osnovi vaše privolitve, bomo tudi hranili trajno, oziroma do 

vašega preklica. 

Podatke o izdanih računih bomo hranili 10 let od izdaje. 

Kdo vse ima dostop do vaših podatkov? 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Dostop do podatkov imajo pogodbeni 

izvajalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Ti izvajalci so 

ponudnik programerskih rešitev in dostavne službe. 
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Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki 

Od podjetja Identis d.o.o lahko zahtevate: 

 potrdilo, da obdelujemo vaše osebne podatke 

 dostop do vaših osebnih podatkov in informacije o vrsti osebnih podatkov in namenu 

obdelave podatkov.  

 razkriti vam moramo uporabnike, ki so jim vaši osebni podatki dostopni 

 predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov 

 kopijo osebnih podatkov v naši bazi 

 omejitev obdelave, če podatki niso točni, če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu 

osebnih podatkov, če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave pa jih 

vi potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov 

 izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) 

 prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si ) 
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