
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS,              
št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU)                
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih           
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna             
uredba o varstvu osebnih podatkov v nadaljevanju GDPR) sem samostojna podjetnica MAJA            
FRENCL ŽVANUT S.P., IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA, s.p., Dolinska         
1h, 6000 Koper (v nadaljevanju MAJA FRENCL ŽVANUT S.P.), sprejela 

 
PRAVILNIK 

o varovanju osebnih podatkov 
 
 

1. Člen 
 
 
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za             
zavarovanje osebnih podatkov v podjetju MAJA FRENCL ŽVANUT S.P., IZOBRAŽEVANJE,          
SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA, Dolinska 1h, 6000 Koper (v nadaljevanju podjetje) z           
namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo           
spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje           
osebnih podatkov. 
 
Morebitni novi zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo             
osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno             
zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z vsebino tega pravilnika. 
 
V podjetju s podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z                
novo ureditvijo, ki jo prinaša GDPR, mora podjetje kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti             
posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi           
podatki, ki jim omogočajo informiranost. 
 
V podjetju pridobivam osebne podatke iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno              
posredujejo stranke same, ki se odločijo za naše storitve. Poleg tega uporabljamo tudi druge              
informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javni                
registri, baze podatkov, internetne aplikacije ali drugi javni viri informacij). 
 
Podjetje bo osebne podatke hranilo in varovalo, tako da ne bo prišlo do morebitnih              
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se, da osebnih podatkov          
ne bomo posodili, prodali ali drugače posredovali tretjim osebam brez predhodnega obvestila in             
ustrezne pravne podlage, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene            
osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. 
 



Podjetje zbranih osebnih podatkov ne prenaša oziroma posreduje v tretje države. 
 

 
2. člen 

 
 

Izrazi v tem Pravilniku imajo naslednji pomen: 
● posameznik je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti. 
● osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim           

posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno            
določiti. 

● obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali                
nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje,             
urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled,        
uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa,         
prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. 

● oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki          
vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s            
posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega          
položaja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja. 

● zbirka pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s             
posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni            
ali geografski podlagi. 

● upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo              
ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. 

● obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki             
obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. 

● privolitev pomeni prostovoljen, konkreten, informiran in nedvoumen izraz volje         
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim je z izjavo ali jasnim              
pritrdilnim dejanjem izrazil soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov in sestavni del            
katere je ta Pravilnik. 

● kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali           
nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih          
podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani. 

● nadzorni organ pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Sloveniji             
je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec. 

● pogodbeni partnerji pomeni družbe, v sodelovanju s katerimi podjetje pripravi ugodnosti           
in posebno ponudbo bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. 
 
Izrazi, katerih pomen v tem Pravilniku ni opredeljen, imajo pomen, kot je določen v              
Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. 
 



 
3. člen 

POOBLAŠČENA OSEBA VARSTVO PODATKOV 
 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Maja Frencl Žvanut, dosegljiva na elektronskem            
naslovu info@cujecna-soba.com, na telefonski številki 070/467674 ali po navadni pošti na           
naslov Maja Frencl Žvanut, s.p., Dolinska 1h, 6000 Koper. 
 

 
4. člen 

 
ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

 
 
Podjetje za potrebe identifikacije ter izvajanja svojih storitev zbira in obdeluje naslednje vrste 
osebnih podatkov:  

● Vse stranke: osebno ime, priimek, telefonska številka, el. naslov in naslov strank;  
● prejemniki e-novic, ponudb storitev podjetja in anket: ime, priimek, telefonska 

številka, el. naslov in naslov strank (skladno z izraženo privlitvijo). 
 
Za stranke v svetovanju/psihoterapiji še dodatno zbiramo (v nadaljevanju podatki          
terapevtskega procesa): starost, zakonski stan, poklic strank oz. nivo izobraževanja, če gre za             
otroka, dijaka ali študenta, terapevtski zapis in rezultate testov. Te podatke se zbira ločeno od               
zgoraj navedenih osebnih podatkov. Podatki terapevtskega procesa so opremljeni z          
negovorečo šifro s katero terapevt identificira posameznika in ne vsebujejo zgoraj navedenih            
osebnih podatkov. Iz omenjene šifre lahko izključno samo terapevt identificira posameznika. 
 

 
5. člen 

PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 

 
Podjetje osebne podatke obdeluje samo skladno z nameni za katere so bili pridobljeni. Spodaj              
so podrobneje opredeljene podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.  
 
Osebne podatke mladoletnih (mlajših od 15 let) obdelujemo samo na podlagi privolitve starša             
oziroma nosilca starševske odgovornosti za mladoletnega. 
 
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za             
zavarovanje podatkov in varovati podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri               
opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega           
razmerja. 
 



Osebne podatke se ne sme posredovati tretjim osebam, izjema so starši, ki so pripeljali              
mladoletno stranko, oz. pristojne osebe v primeru izrečenega namena poškodovanja samega           
sebe, oz. tretjih oseb.  
 
 

5.1 Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev 
 

Osebne podatke vseh strank obdelujemo za potrebe samega koordiniranja izvajanja storitev (v            
obdobju izvajanja niza svetovanj/psihoterapij oz. delavnic). Podatke o elektronskem naslovu in           
telefonski številki uporabljamo za: potrebe obveščanja o opomnikih, oz. spremembi ali odpovedi            
termina storitev, posredovanje učnih gradiv, posredovanje potrebnih podatkov za izvedbo          
plačila.  
 
Podatke o terapevtskem procesu obdelujemo izključno med samim načrtovanjem in          
izvajanjem ter evalvacijo psihoterapije.  
 
 

5.2 Obdelava osebnih podatkov za potrebe oglaševanja 
 

 
Posameznikom, ki so jasno izrazili dovoljenje za to, pošiljamo praviloma mesečno na elektronski             
naslov obvestilo o dogodkih, strokovnih člankih in načrtovanih delavnicah (ti. “newsletter”). 
 
Posameznikom, ki so jasno izrazili dovoljenje za to, pošiljamo praviloma mesec in dva tedna              
pred dogodkom na elektronski naslov obvestila o delavnicah. 
 
Posameznikom, ki so jasno izrazili dovoljenje za to, pošiljamo na elektronski naslov občasne             
(največ trikrat letno) anonimne prostovoljne elektronske ankete o potrebah po storitvah za            
potrebe prilagajanja ponudbe; zadovoljstvu s storitvami; ter ankete, ki se nanašajo na            
znanstvene raziskave.  
 
Za posameznike, ki so jasno izrazili dovoljenje za to, obdelujemo osebne podatke z namenom              
osredotočanja e-poštnih, sporočil glede na njihove osebne interese (npr. storitve za ženske,            
moške, novice za starše) 
 
Posameznikom, ki so jasno izrazile dovoljenje za to, pošiljamo (največ enkrat mesečno) na             
domači naslov napovednik dogodkov in reklamna gradiva (npr. vabila, brošure). 
 
Posameznikom, ki so jasno izrazile dovoljenje za to, pošljemo SMS oz. jih pokličemo na              
navedeni telefon v primeru organizacije delavnice za katero so izrazili interes. 
 
 



5.3 Obdelava osebnih podatkov za potrebe priprave ponudbe 
 

V primeru izražene zahteve po ponudbi, uporabimo osebne in javne podatke za pripravo             
ponudbe. 
 

 
5.4 Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve ali soglasja 

 
 
Podjetje obdeluje osebne podatke na podlagi konkretne privolitve posameznika, ki omogoča           
obdelavo osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.  
 
Vsak posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev oziroma ugovarja zbiranju in obdelavi            
svojih osebnih podatkov. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, podjetje              
njegovih podatkov za namene za katere je podan preklic, ne bo več uporabljal. Vsak              
posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev oziroma poda ugovor k obdelavi njegovih            
osebnih podatkov tudi preko e-pošte na info@cujecna-soba.com ali po pošti. 
 
Podjetje bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo obravnavala             
nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu. 
 
Izvajanje storitev je pogojeno s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se               
posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne                
zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja s podjetjem, zanj ne predstavlja            
dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin. 
  

 
6. člen 

 
VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME 

 
 
Osebni podatki vseh strank in strank v svetovanju/psihoterapiji so izven časa uporabe ustrezno             
zaklenjeni, dostopni pa so samo odgovorni osebi. Nepooblaščenim osebam je dostop           
onemogočen. 
 
Podatki o imenu, priimku in e-naslovih prejemnikov e-novic in ponudb storitev podjetja so             
hranjeni v sistemu Mailchimp. Geslo za dostop do sistema pozna samo odgovorna oseba, ki              
skrbi tudi za redno menjavo gesla sistema Mailchimp. 
 
 
Prostori, v katerih se nahajajo pisni osebni podatki, strojna in programska oprema (varovani             
prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo            



nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. 
 
 

7. člen 
 

POGODBENI IZVAJALEC 
 

Pogodbeni izvajalec za delo s podatki prejemnikov e-novic, ponudb storitev podjetja in anket 
je Mailchimp. 

 
Odgovorna oseba, ki do podatkov dostopa v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami 

dostopa do podatkov. 
 
 
 

8. člen 
 

HRAMBA PODATKOV 
 

 
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave            
posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to              
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki              
se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za                 
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali          
anonimizirajo. 
 

 
9. člen 

 
PRENOS OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM 

 
 
Osebni podatki se lahko prenašajo k tretjim strankam le v primerih, ko tako določa veljavna               
zakonodaja, na podlagi določil pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci storitev, ali na podlagi             
izrecne privolitve. Za druge uporabnike se štejejo zlasti tiste osebe, ki sodelujejo pri izvajanju              
zakonskih (npr. notarji, odvetniki, sodišče, ...). Vsi podatki predstavljajo skrivnost in so            
namenjeni izključno potrebam podjetja. 
 
Podatke, ki se varujejo kot poklicna skrivnost, lahko odgovorna oseba posreduje strokovnjakom,            
ki prav te podatke potrebujejo za zagotavljanje koristi uporabnika ali v splošno korist (javno              
dobro), pri čemer mora opozoriti, da morajo biti uporabljeni podatki varovani kot zaupni v skladu               
z veljavnimi predpisi. Pri tem mora zagotoviti, da sta obseg in oblika posredovanih podatkov v               



skladu z načeli stroke in določili Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije.  
 

 
10. člen 

 
ZAŠČITA IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

 
 
Podjetje zbrane osebne podatke hrani v fizični obliki na svojem sedežu. Podatke o elektronskih              
naslovih posameznikov, ki so izrazili zahtevo za to, pa na strežniku sistema Mailchimp, ki je               
skladen z uredbo GDPR.  
 
 
Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le odgovorni osebi, da lahko zagotovi svoje storitve oz.               
izdelke. Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave            
posamezne kategorije osebnih podatkov. Podjetje hrani osebne podatke le toliko časa kolikor je             
potrebno na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje poslovanja. V nekaterih primerih se             
osebni podatki hranijo dlje, vendar le, ko za to obstaja privolitev posameznika, na katerega se               
osebni podatki nanašajo. Podatki za potrebe neposrednega trženja in obveščanja oz.           
anketiranja se obdelujejo do preklica. Podatki o strankah v svetovanju/psihoterapiji se           
obdelujejo ves čas trajanja terapevtske obravnave in se hranijo skladno z veljavno zakonodajo. 
 

 
11. člen 

 
PRAVICE POSAMEZNIKOV 

 
 
Podjetje zagotavlja posameznikom možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice         
dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice             
do ugovora. Prejete zahteve obravnava odgovorna oseba, ki je dolžna na zahtevo posameznika             
odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v roku 15 dni od prejema. 
 
Podjetje mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. posredovati zahtevane            
informacije posamezniku brezplačno. 
  

 
11.1 Pravica do seznanitve in dostopa 

 
Posameznik ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do                 
enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih. Podjetje posamezniku          
omogoča seznanitev z obdelavo njegovih osebnih podatkov in preverbo njene zakonitosti. 
 



Posameznik ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo njegovi               
osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do svojih osebnih podatkov in naslednje              
informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije          
uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, kadar je mogoče, predvideno               
obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega                
obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali              
omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki              
obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani             
pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim              
virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj           
v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice              
take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 
 
Terapevtski zapis služi načrtovanju terapijskega procesa. Terapevt določa, katera vsebina se           
lahko razkrije posamezniku oz. staršem. Posameznik oz. starši ima pravico izvedeti rezultate in             
njihovo razlago, ne pa tudi vpogled v sam test.  

 
 

11.2 Pravica do popravka in dopolnitve 
 

Posameznik, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne           
osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do              
dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

 
11.3 Pravica do izbrisa 

 
Posameznik, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne           
podatke v zvezi z njim. Podjetje mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati,             
kadar velja eden od naslednjih razlogov: 

● osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače               
obdelani, 

● posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo            
ne obstaja nobena druga pravna podlaga, 

● posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči           
zakoniti razlogi, 

● osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 
● če tako določa zakon. 

 
Pravice do izbrisa ni mogoče uveljavljati v primerih, če je obdelava osebnih podatkov potrebna              
za izpolnjevanje pravnih obveznosti obdelave oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo           
pravnih zahtevkov, ki veljajo za podjetje. 
 



 
11.4 Pravica do omejitve obdelave 

 
Posameznik ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar            
velja eden od naslednjih razlogov: 
 

● posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju omogoča           
preveriti točnost osebnih podatkov; 

● je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto           
tega zahteva omejitev njihove uporabe;  

● podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih           
posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

● je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali              
zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. 

 
Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki              
osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na            
katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi              
varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. 
 
Podjetje  mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. 
 
 

11.5 Pravica do ugovora 
 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati ugovor k obdelavi             
njegovih osebnih podatkov, kadar taka obdelava poteka za namene neposrednega trženja           
oziroma, ko obdelava temelji na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje. 
 
V primeru ugovora, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če je nadaljnja             
obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 

12. člen 
 

UGOVOR IN PRITOŽBA V PRIMERU NEPOPOLNE ODLOČITVE UPRAVLJAVCA 
 

 
Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih                
pravic, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov,                
lahko pred vložitvijo pritožbe pri podjetju vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Podjetje je               
dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh po prejemu. 
 
Zoper molk upravljavca (če torej podjetje posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje            



pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo              
zaradi molka. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je             
pristojen nadzorni organ. 
 
 

13. člen 
 

OBSEG ZBIRANJA IN OBDELOVANJA PODATKOV 
 

Podjetje stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva zbirati in obdelovati             
le podatke posameznikov, ki so potrebni za izvajanje storitev podjetja. Zagotovitev določenih            
osebnih podatkov je zakonska ali pogodbena obveznost posameznika, kadar so ti osebni            
podatki nujni za sklenitev poslovnega razmerja ali izvrševanje posamezne storitve. 
  

 
 

14. člen 
 

POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE IZDELKE OZ. STORITVE 
 

Družbena omrežja 
 

 
Podjetje sodeluje s ponudniki storitev družbenih omrežij in razvijalci zato, da bi vam lahko naše               
storitve in produkte čim bolj približali. Pri tem ne moremo nadzirati zbiranja in obdelave vaših               
osebnih podatkov s strani posameznega ponudnika. Posledično podjetje ni odgovorno za           
zbiranje in obdelovanje podatkov s strani ponudnikov storitev družbenih omrežij. Priporočamo,           
da preberete pogoje zasebnosti in ustrezno nastavite želene nastavitve zasebnosti za vsako            
družbeno omrežje. 
 
Podjetje upravlja z naslednjimi družbenimi omrežji: LinkedIn, Facebook, Youtube. 
 

 
15. člen 

 
KONČNE DOLOČBE 

 
 
Podjetje si pridržuje pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih hrani, organizaciji naslednici v              
primeru spremembe oblike podjetja, združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje            
podjetja v celoti ali njenega deleža premoženja. Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo                
sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet Pravilnika ali            
novega dokumenta organizacije naslednice, če ste dobili obvestilo o tem novem dokumentu ter             



o možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja. Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po              
prenosu, pa so lahko predmet novega dokumenta, ki ga sprejme organizacija naslednica. 
 
Podjetje si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Pravilnika kadar koli za zagotavljanje             
skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Pravilnik je na voljo na spletni strani               
podjetja. 
 
Za vse, kar ni posebej določeno s tem Pravilnikom ali s pogodbo, ki sta jo sklenila podjetje in                  
posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje. 
  
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh Splošnih pogojev in jih               
posameznik ter podjetje ne bi uspela rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče v Kopru. 
 
Ta Pravilnik velja in se uporablja od 25. 5. 2018 dalje. 
 
 
Koper, 21. 5. 2018 Maja Frencl Žvanut, s. p., l.r. 
 
 
 
 
 
 


