IZJAVA O ZASEBNOSTI
S podatki posameznikov, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki se nanašajo na
določenega ali določljivega posameznika, ki ga je mogoče neposredno ali posredno
identificirati na podlagi takšnih podatkov, npr. ime, priimek, naslov, naslov elektronske
pošte, naslov IP, uporabniško vedenje), ki se zbirajo pri uporabi te spletne strani,
upravljata in jih obdelujeta družba DOMANČIĆ, storitve, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000
Ljubljana, matična številka: 8218242000, davčna številka: SI 95971220 (v nadaljevanju:
„DOMANČIĆ d.o.o.“ ali „družba“) kot upravljalec osebnih podatkov v smislu Splošne
uredbe (EU) o varstvu podatkov št. 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 Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).
Družba spoštuje posameznikove pravice do zasebnosti in stremita h najvišji stopnji
varstva podatkov na tej spletni strani. Zato sta družba pri nudenju storitev zavezana k
delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov,
zlasti na vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o elektronskih
komunikacijah, Zakon o javni rabi slovenščine ter splošno uredbo GDPR.
Namen te izjave o zasebnosti je seznanitev posameznika, za katere namene bodo njegovi
osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so posameznikove
pravice v zvezi s podatki, ki jih upravljavca hranita o njem, ter kako lahko posameznik
svoje pravice učinkovito uveljavlja.
Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke, ki jih bodo posamezniki posredovali
ob registraciji ali ob prijavi na terapijo, za izobraževanje (tečaj), ob prijavi za pridobivanje
oglaševalskih obvestil (»newsletter«), ali jih bo upravljavec od posameznika pridobila, ker
je posameznik obiskal to spletno stran, ali jih je posredoval na drug način, uporabljeni v
skladu s to Izjavo o zasebnosti, da posameznikovih podatkov upravljavca ne bosta
prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam, razen v primerih,
ko je to dovoljeno ali zahtevano po zakonu.
Podrobnejše informacije o upravljavcu spletne strani in o obdelavi podatkov,
pridobljenih preko spletne strani oz. po elektronski poti, najdete spodaj:
Identiteta in kontaktni podatki obeh
upravljavcev

DOMANČIĆ, storitve, d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
matična številka: 8218242000
davčna številka oz. ID DDV: SI 95971220
Telefon: 040 233 571
E-mail: info@zdenkodomancic.com

Kontaktni podatki odgovorne osebe za Ga. Tanja Domančić
varstvo podatkov
Nameni, za katere se osebni podatki, (a) Evidenca obiskovalcev spletne
pridobljeni preko spletne strani oz. strani
elektronsko, obdelujejo, in pravna
podlaga za njihovo obdelavo
Ob vsakem obisku spletne strani se na
spletnem strežniku avtomatsko shranjuje

dnevniška datoteka spletnega strežnika
(npr. IP številka - številka, ki identificira
posamezen računalnik oz. drugo napravo na
spletu; verzija brskalnika, čas obiska; jezik
in različica programske opreme brskalnika,
ločljivosti zaslona, podpora Flash, podpori
Javascript). Družba na ta način zbranih
podatkov ne obdeluje posebej, jih ne
povezuje z drugimi podatki ali kako drugače
uporablja, da bi iz njih izluščilo identiteto
posameznika. Shranjevanje dnevniških
datotek je namenjeno temu, da se poskrbi za
večjo varnost omrežja, da se zagotavlja
varnost prenešenih informacij in da se
omogoči zaznavanje in preprečevanje
neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo
celovitost, dostopanje, varnost in zaupnost
shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov,
ter da lahko upravljavca vodita statistiko
obiskov na tej spletni strani. Varnost
storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in
sistemov, je tako ključna in vselej na prvem
mestu.
S tem upravljavca skladno s svojimi
legitimnimi interesi skrbita za varno in
učinkovito izvajanje in predstavitev svojih
dejavnosti širši javnosti in omogočata
učinkovito komuniciranje z njimi.
Podatki se hranijo največ:
•
•
•
•

2 leti (_ga google analytics)
1 dan (_gid google analytics)
do trenutka zaprtja brskalnika
(_gat_gtag
google analytics in
PHPSESSID sejni piškotek)
1 mesec (cookie_notice_accepted oz.
obvestilo o piškotkih)

Več informaciji o tem lahko najdete v rubriki
piškotki.
(b) Evidenca prijaviteljev na terapijo
ali tečaj
Spletna prijavnica (kontaktni formular), ki
jo lahko izpolnite preko te spletne strani, se
avtomatično pošlje na elektronski naslov
info@zdenkodomancic.com.

Veljavno in prostovoljno prijavo na terapijo
ali tečaj lahko podate le, če nam posredujete
vse podate, ki jih potrebujemo za izvedbo
terapije ali tečaja. To so:
•
•
•
•
•
•
•

Ime in priimek
Datum rojstva
Naslov, hišna številka, številka
pošte, kraj in država
Telefon/ GSM
Elektronski naslov – e-mail
Izbira načina plačila tečaja
Podatki za račun:
o
o
o

Ime in priimek udeleženca ali
naziv podjetja
Matična oz. davčna številka
podjetja
Ulica, številka, št.pošte, kraj,
država

Podatki, ki so na tak način zbrani, se zbirajo
z namenom opravljanja terapij in tečajev pri
družbi in društvu. Ker je obdelava teh
podatkov nujna za izvedbo samih storitev
terapij in izobraževanj (tečajev), se obdelava
teh podatkov lahko vrši že na podlagi
legitimnih interesov družbe in društva in na
podlagi dejstva, da posameznik z družbo
vstopa v pogodbeno razmerje. Če zgoraj
navedenih podatkov posameznik ne želi
posredovati, družba posamezniku ne moreta
poslati ponudbe in potrebnih gradiv in tako
s posameznikom ne moreta skleniti pogodbe
– dogovora za storitve.
Preko obrazca (kontaktni formular) lahko
posameznik pošlje svojo prijavo na terapijo
ali na izobraževanje (tečaj) oz. poda svoja
povpraševanja in opombe. Obrazec se izpolni
tako, da se vnesejo podatki v vsa opredeljena
polja. Podatke, ki so pridobljeni preko
spletnega obrazca, upravljavca potrebujeta
za izvedbo nadaljnjih ravnanj v zvezi s
sprejemom posameznika na terapijo ali na
izobraževanje (tečaj) oz. za to, da lahko
podata odgovor na povpraševanje in opombe
ter ustrezno kontaktirata posameznika.
Podatki povpraševalcev po storitvah
ostanejo v bazi zbrani največ šest mesecev,
razen če posameznik pred tem rokom izrazi

željo, da ne želi biti v bazi povpraševalcev.
Podatki se shranjujejo po tem roku, če se
posameznik še vedno dogovarja za storitve
družbe ali društva, ali če se je posameznik
udeležil terapije ali tečaja ali če posameznik
izrecno izjavi, da želi prejemati obvestila
družbe iz točke (c) spodaj (v tem primeru se
nepotrebni podatki izrišejo).
Dodatne informacije so na voljo preko
zaprosila
na
elektronski
naslov
info@zdenkodomancic.com.
(c)
Evidenca
prijaviteljev
prejemanje obvestil (»newsletter«)

za

Povpraševalci po storitvah družbe ali
društva, ki želijo prejemati novice (t.i.
»newsletter«), kar vključuje občasne dostave
promocijskih materialov, obvestil in ponudb
po elektronski pošti, s katerimi družba
obvešča o novih storitvah in terminih
dogodkov, to označijo v posebnih zavihkih
pri kontaktnem formularju. Od družbe
posamezniki prejemajo novice na podlagi
svojega podanega soglasja toliko časa,
dokler svojega soglasja ne prekličejo preko email naslova info@zdenkodomancic.com ali
telefonske številke 040 233 571.

Morebitna odjava iz baze in/ali od
prejemanja novic ne vpliva na
(ne)zakonitost obdelave podatkov, ki se
je na veljavni podlagi izvajala do
njenega preklica.
Vsi osebni podatki, ki jih posameznik
posreduje družbi, bodo obravnavani
zaupno in bodo uporabljeni zgolj v
namene, za katere so bili posredovani.
Če bo nastala potreba po nadaljnji
obdelavi posameznikovih podatkov za
drug namen, bo družba posameznika
predhodno zaprosila za soglasje.
Upravljavca
sporočil in
vsebino.

nikdar
obvestil

ne
pošiljata
z neprimerno

Uporabniki
prenosi

osebnih

podatkov

in Upravljavec
zbrane
osebne
podatke
posreduje
tudi
svojim
pogodbenim
obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo
izključno v okviru upravljavčevih navodil in
pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno
z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju
ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.
Osebni podatki se v drugih primerih
prenašajo zgolj takrat, kadar je to skladno z
zakonom oz. kadar sodni ali drugi uradni
organi tako zahtevajo.

Prenos osebnih podatkov v tretjo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje
državo ali mednarodno organizacijo
države ali mednarodne organizacije.
Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval
v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov ter v skladu s svojimi
notranjimi akti.
Družba Domančić, storitve, d.o.o. izvaja
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe
za varstvo osebnih podatkov.
Po prenehanju potrebe po upravljanju s
podatki, tj. po izpolnitvi namena, za
katerega so bili podatki zbrani, se podatki
uničijo oziroma izbrišejo, brez možnosti
njihove
ponovne
vzpostavitve.
Več
informacij je na voljo preko e-mail naslova
info@zdenkodomancic.com ali telefonske
številke 040 233 571.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobja hrambe so navedena zgoraj pri
različnih vrstah podatkov.

Pravice posameznikov

Posameznik, ki je podal družbi svoje
podatke, lahko kadarkoli preko e-mail
naslova
info@zdenkodomancic.com
ali
telefonske številke 040 233 571 zahteva
vpogled v zbrane osebne podatke, prepis,
kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih
podatkov, blokiranje ali izbris (poloni ali
delni) osebnih podatkov, omejitev obdelave
osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov,
ter poda ugovor zoper obdelavo osebnih
podatkov. Pri uresničevanju ugovora
posameznik navede razloge, zakaj se
osebnih podatkov ne sme več obdelovati tako

tako, kot so se do trenutka podaje ugovora.
V
primeru
upravičenega
ugovora
posameznika družba preveri dejansko
stanje in z obdelavo podatkov preneha ali jo
prilagodi, o čemer obvesti posameznika, oz.
posamezniku sporoči nujne legitimne
razloge, zaradi katerih lahko družba
skladno z zakonom z obdelavo nadaljuje. Če
meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih
podatkov, lahko posameznik poda prijavo o
kršitvi pri Informacijskemu Pooblaščencu
Republike Slovenije, preko obrazca, ki je
dostopen na njegovi spletni strani
(https://www.ip-rs.si/). Pri prijavi kršitev,
podaji ugovorov, pripomb ali vprašanj
posameznik
upravljavcu
ni
dolžan
posredovati svojih osebnih podatkov,
vendar, če posameznik ne bo navedel
kontaktnih podatkov, ga družba in društvo
v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic ne
bosta mogla kontaktirati.
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