Zakon o varovanju osebnih podatkov
Procesiranje osebnih podatakov se nanaša na soglasje oseb na katere se podatki nanašajo,
z namenom pošiljanja poslovnih sporočil in drugih aktivnosti neposrednega online
marketinga.

Zaščita Osebnih Podatkov
1.

IDENTIFIKACIJA KONTROLORJA IN KONTAKTNI PODATKI
1.1.Kontrolor vaših osebnih podatkov ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85,
06901 Snina, Slovakia, VAT: 36731684, EU-VAT: SK2022320355 (v nadaljnem tekstu
kot “Kontrolor”)
1.1. Kontaktne informacije adinistratorja so sledeče: naslov za dostavo. Valerian
Grass, izvršilni direktor, email: info@slikomania.si, Telefon: 017774369
1.2.Administrator ni imenoval Uslužbenca za Zaščito Podatkov.

2.

PRAVNA PODLAGA ZA ZAKONSKO PROCESIRANJE OSEBNIH PODATKOV
2.1.Pravna podlaga za procesiranje vaših podatkov, je vaše soglasje dano
Kontrolorju na podlagi Člena 6 (1) (a) Ureditve (EC) No 2016/679
Evropskega Parlamenta in Odbora za zaščito posameznika v zvezi s
procesiranjem osebnih podatkov in svobodnega pretoka in izmenjave takšnih
podatkov katerim se ukine Direktiva 95/46 / EC (Splošna Ureditev zaščite
osebnih podatkov) (v nadaljnem tekstu “Regulacija”).

3.

NAMEN PROCESIRANJA OSEBNIH PODATKOV
3.1. Namen procesiranja vaših osebnih podatkov je za sistemsko uporabo,
poslovne komunikacije in druge marketinške aktivnosti kontrolorja, o vas.

.

3.2. Ne obstaja avtomatska, individualna odločitev Kontrolorja v zvezi s Členom 22
Regulacije.
.
4.

ČASOVNI ROK SKLADIŠČENJA OSEBNIH PODATKOV
4.1.Rok u katerem bodo vaši osebni podatki skaldiščeni s strani Kontrolorja je 3
leta in nič več, razen če se se vaše soglasje za uporabo podatakov (v te
namene) podaljša v tem časovnem roku.
.

5.

OSTALI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
5.1.Vaši osebni podatki bodo uporabljeni amo za naslednje prejemnike
Bohemiasoft s.r.o. (server administrator) , Unihost s.r.o. (server administrator)
i Casablanca INT (Data Center Operator), DPD (kurirska služba)

6.

PRAVICE UPORABNIKA OSEBNIH PODATKOV
6.1.V okvirju pogojev uporabe, navedenih v Regulativi, imate pravico da od
svojega administratorja zahtevate pristop, popravek ali odstranitev vaših
osebnih podatkov, kot tudi omejitev procesiranja vaših osebnih podatkov in
pravico prenašanja vaših osebnih podatkov.
6.2.Imate pravico da v katerem koli trenutku prekličete soglasje za procesiranje
vaših osebnih podatkov ki je dano Kontrolorju. V tem primeru, to ne bo
vplivalo na zakonitost pravice za procesiranje ki je dana v preteklosti, před
preklicem. Vaše soglasje za procesiranje osebnih podatkov lahko prekličete
potem e-maila info@slikomania.si
6.3.

V kolikor
sumite da sta procesiranje vaših osebnih podatkov ali Regulacija bili
zlorabljeni, imate pravico do pritožbe při pristojnem organu.
.

6.4. Nimate nikakršnih obveznosti za posredovanjem svojih osebnih podatkov.
Posredovanje osebnih podatkov ni pogodba ki ima pravne zahtevke in ne
vključuje nujnost prekinitve pogodbe.

Op pogoji so veljavni od dne 25. 5. 2018

