
 

 

 

Informacije o obdelavi podatkov 

Informacije o obdelavi podatkov WebEye International d.o.o.  (sedež: Kidričeva ulica 

13d, 1236 Trzin, Slovenija; številka sodnega registra: 3762599000) Zagotavljajo 

informacije o upravljanju osebnih podatkov v kontekstu naročene Naročniške pogodbe.  

Kontaktni podatki:   

Naslov:  Kidričeva ulica 13d, 1236 Trzin  

E-mail naslov.  info@si.webeye.eu  

Telefonska številka:  +386-1-600-5580 

1. Obseg obdelanih podatkov, pravna podlaga, namen upravljanja podatkov in 

trajanje upravljanja podatkov 

1.1.Upravljanje podatkov s ciljem poslovnih stikov 

Opis omejitve upravljanja podatkov, namen upravljanja podatkov  

WebEye International d.o.o.   ustanavlja poslovni odnos s svojimi bodočimi strankami in 

vzdržuje stik s pogodbenimi partnerji za ohranjanje obstoječega poslovnega odnosa. 

V kontekstu stika bo obravnavano ime, elektronski naslov, poslovni položaj in telefonska 

številka kontaktne osebe pogodbenega partnerja. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov 

 Pravna podlaga za obdelavo podatkov je splošna uredba o varstvu podatkov Evropskega 

parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu " GDPR) v skladu s f) točko, 

(1) odstavka člena 6., ima WebEye International d.o.o.  upravičen interes za stik z 

naročniki za izvedbo naročila in v zvezi s pogodbenimi informacijami, poslovnimi 

dogovori in poslovnimi odnosi z novimi strankami. 

Trajanje obdelave podatkov 

Upravljanje podatkov se konča, ko je status stika zaključen ali po petem letu po 

prenehanju pogodbe. 

2. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

V obdobju upravljanja podatkov imate pravico do naslednjih pravic po GDPR: 

- dostop do osebnih podatkov in informacijah o upravljanju podatkov, 

- pravica do popravka 

- omejitev obdelave, 

- pravica do izbrisa 

Če želite uveljavljati svoje pravice, to vključuje vašo identifikacijo in boste morali 

komunicirati z nami. Zato vas bomo morali identificirati s pomočjo vaših osebnih 



 

 

 

podatkov (vendar lahko identifikacija temelji le na podatkih, ki bi jih sicer lahko 

obravnavali), v našem e-poštni predalu pa bo dostopna vaša pritožba glede tega pravilnika 

o zasebnosti v določenem časovnem okviru. 

Na pritožbe o obdelavi podatkov bo odgovorjeno najkasneje v roku 30 dni. 

Dostop do osebnih podatkov in informacijah 

Pravico imate sprejeti povratne informacije o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, 

in če je obdelava podatkov v teku, imate pravico: 

- do dostopa do osebnih podatkov, z katerimi se upravlja 

- In dobite informacije o naslednjem: 

o nameni obdelave; 

o vrste osebnih podatkov, s katerimi se upravlja; 

o informacije o prejemnikih ali vrstah prejemnikov, s katerimi smo 

posredovali ali smo jim posredovali osebne podatke; 

o predvideno trajanje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, 

merila za določitev tega obdobja; 

o pravico, da zaprosite za popravek, izbris ali omejitev vaših osebnih 

podatkov in pravica do ugovora ravnanju s temi osebnimi podatki v 

primeru zakonite obdelave podatkov; 

o pravico do vložitve pritožbe, naslovljene na nadzorni organ; 

o če podatki niso bili zbrani od vas, vse razpoložljive informacije o 

njihovem viru; 

o navzočnost avtomatskega odločanja (če se uporablja), vključno z 

profiliranjem in vsaj v takih primerih uporabljeno logiko in razumljive 

informacije o tem, kako pomembno je takšno upravljanje podatkov in 

kakšne so pričakovane posledice za vas. 

Namen uveljavljanja te pravice je vzpostaviti in nadzirati zakonitost obdelave podatkov, 

zato lahko na zahtevo večkratnih informacij zaračunamo razumno povračilo stroškov v 

zameno za izpolnitev informacij. 

Dostop do vaših osebnih podatkov bo zagotovljen s predlaganjem vaših osebnih podatkov 

in informacij po elektronski pošti po tem, ko je vaša identifikacija opravljena. 

V svoji vlogi navedite, ali zahtevate osebne podatke ali zahtevate informacije o 

upravljanju podatkov. 

 

 



 

 

 

Pravica do popravka  

Na vašo zahtevo ste brez čakalne dobe upravičeni do popravka netočnih osebnih podatkov 

o vas. 

Pravica do omejitve obdelave 

Na zahtevo ste upravičeni, da omejite upravljanje podatkov, če je izpolnjeno eno od 

naslednjega: 

- oporekate točnosti vaših osebnih podatkov, v tem primeru se omejitev nanaša na 

čas, ki vam omogoča preverjanje točnosti vaših osebnih podatkov, če ni potrebno 

preverjanje, omejitve ni; 

- ravnanje s podatki je nezakonito in vi nasprotujete izbrisu podatkov in namesto 

tega zahtevate, da se omeji njihova uporaba; 

- osebne podatke za nadzor nad podatki ne potrebujemo več, vendar te vi 

potrebujete, za uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov; ali 

- Oporekate obdelavi podatkov, vendar pa je lahko tudi naš pravni interes osnova 

za upravljanje podatkov. V tem primeru, dokler ni ugotovljeno, ali imajo naši 

legitimni razlogi prednost pred vašimi zakonitimi razlogi, mora biti upravljanje 

podatkov omejeno. 

Če je upravljanje s podatki omejeno se lahko takšni osebni podatki obravnavajo le z 

izključnim namenom vašega soglasja ali predložitve, uveljavljanja ali zaščite pravnih 

zahtevkov ali drugih pravic fizične ali pravne osebe ali v javnem interesu Unije ali države 

članice, razen za shranjevanje. 

Vnaprej boste obveščeni (vsaj 3 delovne dni pred sprostitvijo) o prekinitvi omejitve 

obdelave. 

Pravica do izbrisa - pozabe. 

Imate pravico, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišete svoje osebne podatke, če obstaja 

eden od naslednjih razlogov: 

- osebni podatki niso več potrebni za namen, od katerega so bili zbrani ali obdelani; 

- prekličete svoje soglasje in ni druge pravne podlage za ravnanje s podatki; 

- ugovarjate proti zakoniti obdelavi podatkov, in ni nobenega predhodnega 

utemeljenega razloga (tj. legitimnega interesa) za upravljanje podatkov, 

- osebni podatki so bili nezakonito obravnavani in dokazilo tega temelji na tej 

pritožbi, 

- osebne podatke je treba odstraniti za zakonsko obveznost, ki jo predvideva 

veljavna zakonodaja Unije ali držav članic. 



 

 

 

Če smo iz kakršnegakoli legitimnega razloga razkrili vaš osebni podatek, ki smo ga 

obdelali  in smo dolžni iz katerega koli zgoraj navedenega razloga ta podatek izbrisati, 

bomo z razumnimi ukrepi, vključno s tehničnimi ukrepi, upoštevali razpoložljivo 

tehnologijo in stroške izvajanja, da bi obvestili druge upravljavce, da ste zahtevali izbris 

takih osebnih podatkov ali dvojnika ali dvojnika takšnih osebnih podatkov. Vaši osebni 

podatki praviloma ne bodo razkriti. 

Izbris ne velja, če je potrebna obdelava podatkov: 

- zaradi svobode izražanja in namena pravice do dostopa do informacij; 

- izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonodajo EU ali države članice za ravnanje 

z osebnimi podatki (na primer ravnanje s podatki v zvezi z izdajanjem računov, 

ker zakon zahteva ohranitev računa) ali za izvajanje naloge, ki se izvaja v  javnem 

interesu pri izvajanju javne oblasti, ki se izvaja v imenu upravljavca podatkov; 

- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov (npr.: če imamo zoper 

vas zahtevek, ki ga še niste izpolnili, ali opravljamo potrošniško ali pritožbo 

obdelave podatkov, ki je v toku)  

Pravica do ugovora 

Kadarkoli imate pravico ugovarjati legitimnemu interesu vaših osebnih podatkov zaradi 

razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. V tem primeru ne bomo mogli obdelati 

vaših osebnih podatkov, razen če se dokaže, da je upravljanje podatkov utemeljeno z 

zakonitimi nujnimi interesi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami 

ali so povezani s predložitvijo, uveljavljanjem ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Pravna sredstva 

Lahko se pritožite svojemu organu ali varuhu za varstvo podatkov v vaši državi. 

3. Varnost osebnih podatkov 

Med delovanjem informacijskih sistemov potrebne informacije o upravljanju pravic, 

notranji organizaciji in tehničnih rešitvah, zagotavljajo, da nepooblaščenim osebam ne 

dovolijo dostopa do podatkov, nepooblaščene osebe pa ne morejo izbrisati, shraniti ali 

spremeniti podatkov. Zahteve za varstvo podatkov in varnost podatkov se uveljavljajo 

tudi z našimi obdelovalci podatkov. 

Vodimo evidenco o morebitnih kršitvah varstva osebnih podatkov, o dogodkih vas bomo 

obvestili, če to zahteva GDPR. 

4. Druge določbe 

Pridržujemo si pravico do spremembe teh informacije o obdelavi podatkov na način, ki 

ne vpliva na namen in pravno podlago obdelave podatkov.  



 

 

 

Če pa nameravamo opraviti dodatno upravljanje podatkov za namene, ki niso namen 

zbiranja podatkov, vas bomo pred nadaljnjo obdelavo obvestili o namenu upravljanja 

podatkov in naslednjih informacijah: 

- o predvidenem trajanju shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, 

merilih za določitev tega obdobja; 

- o pravici zahtevanja, popravka, izbrisa ali omejitev dostopa do vaših osebnih 

podatkov in do ugovora o ravnanju z osebnimi podatki v primeru zakonitega 

ravnanja s podatki in  v primeru obdelave podatkov v soglasju ali pogodbenem 

razmerju do zahtevanja pravice do shranjevanja podatkov; 

- v primeru upravljanja podatkov na podlagi soglasja, da lahko svoje soglasje kadar 

koli prekličete, 

- pravico do vložitve pritožbe, naslovljene na nadzorni organ; 

- o tem, da predložitev osebnih podatkov temelji na pravni ali pogodbeni obveznosti 

ali predpogoju za sklenitev pogodbe ter ali morate predložiti osebne podatke in 

morebitne posledice kadar se taki podatki ne predložijo; 

- navzočnost avtomatskega odločanja (če se uporablja), vključno s profiliranjem in 

vsaj v takih primerih uporabljeno logiko in razumljive informacije o tem, kako 

pomembno je takšno upravljanje podatkov in kakšne so pričakovane posledice za 

vas. 

Obdelavo podatkov je mogoče začeti šele, ko je pravna podlaga obdelave podatkov 

soglasje, poleg podatkov, ki jih posredujete, morate prispevati tudi k obdelavi podatkov. 

Dane Informacije o obdelavi podatkov so veljavne od dni 25. maja 2018. 


