Pravilnik o zasebnosti
Kdo je skrbnik vaših osebnih podatkov?
Skrbnik, to je subjekt, ki odloča, kako bodo uporabljeni vaši osebni podatki, je Aviko Sp. z o.o.
s sedežem v Gdynii, ul. T. Wendy 15, (v nadaljevanju »mi«, »Aviko« ali »podjetje«).
Kako se lahko obrnete na nas za več informacij o obdelavi svojih osebnih podatkov?
Pišite z naše strani imenovani pooblaščeni osebi za osebne podatke. Njeni podatki za stik: epoštni naslov: daneosobowe@aviko.pl,
poštni naslov: Aviko sp z o.o. s sedežem v Gdynii, ul. T. Wendy 15.
Od kod smo pridobili vaše podatke?
Prejeli smo jih od vas, ko ste vložili reklamacijo zoper naš izdelek.
Kakšna sta namen in pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani podjetja
Aviko?
Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to nujno za obdelavo reklamacij.
Če iz določenega razloga ne boste posredovali svojih osebnih podatkov, žal ne bomo mogli
skleniti pogodbe z vami in zato ne bomo mogli izpolniti obveznosti v zvezi z vloženo
reklamacijo.
Če to zahteva zakon, lahko zahtevamo predložitev drugih podatkov, potrebnih iz
računovodskih ali davčnih razlogov. Razen navedenega je zagotavljanje podatkov
prostovoljno.
Namenjeni so trženju blaga in izvajanju skrbniških storitev na podlagi vašega soglasja (alineja
a 1. odstavka 6. člena RODO) v zvezi z vloženo reklamacijo.
Kakšne so vaše pristojnosti v odnosu do podjetja v smislu obdelanih podatkov?
Zagotavljamo vam, da bomo upoštevali vse vaše pravice iz Splošne uredbe o varstvu podatkov,
tj. pravico do dostopa, popravkov in brisanja vaših podatkov, omejitve njihove obdelave,
pravico do prenosa podatkov, podatki ne bodo obdelani samodejno, kar velja tudi za
profiliranje in pravico do ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov.
Te pristojnosti lahko uporabite v primeru:
•

zahtevka za popravke podatkov: opazili ste, da so vaši podatki napačni ali nepopolni;

•

•

•

zahtevka za izbris podatkov: če vaši podatki niso več potrebni za namene, za katere jih je
podjetje zbralo; če prekličete svoje soglasje za obdelavo podatkov; če nasprotujete
obdelavi svojih podatkov; če so vaši podatki obdelani nezakonito; če je treba podatke
izbrisati za namene izpolnitve zakonskih obveznosti ali so bili zbrani podatki mladoletne
osebe v zvezi z zagotavljanjem elektronskih storitev;
zahtevka za omejitev obdelave podatkov: opazili ste, da so vaši podatki napačni –
zahtevate lahko omejitev obdelave podatkov za obdobje, ki omogoča preverjanje
pravilnosti teh podatkov; če so vaši podatki nezakonito obdelani, vendar jih ne želite
odstraniti; če vaših podatkov ne potrebujemo več, vendar jih boste morda potrebovali za
zastopanje svojih pravic ali uveljavljanje zahtevkov; če ugovarjate obdelavi podatkov – do
opredelitve, ali zakonske podlage podpirajo vaš razlog za ugovor;
v zvezi s prošnjo za prenos podatkov: obdelava vaših podatkov se izvaja na podlagi vašega
soglasja ali pogodbe, sklenjene z vami, in ko obdelava poteka samodejno.

Pravico imate do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pri nadzornem
organu, ki ga predstavlja predsednik Urada za varstvo osebnih podatkov (naslov: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).
V kakšnih situacijah lahko nasprotujete obdelavi svojih podatkov?
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar:
•
•

obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi legitimnega interesa ali za statistične
namene, ugovor pa je utemeljen s posebnim položajem, v katerem ste se znašli,
Vaši osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno s
profiliranjem v ta namen.

Ne pozabite, da lahko uveljavljate svoje pravice do ugovora od 25. maja 2018.
S kom delimo vaše osebne podatke?
Vaši osebni podatki so lahko na voljo subjektom, povezanim s podjetjem Aviko, in subjektom,
ki so del skupine podjetij.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke hranimo za obdobje:
• uveljavljanja zahtevkov v zvezi z izvajanjem pogodbe,
• izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih določil, zlasti davčnih in računovodskih,
• preprečevanja zlorab in goljufij,
• obdelave statističnih in arhivskih podatkov,
• največ 10 let od datuma prenehanja pogodbe.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti, tj. dokazovanja skladnosti z določili o obdelavi osebnih
podatkov, bomo hranili podatke za obdobje, v katerem je podjetje Aviko dolžno hraniti

podatke ali dokumente za dokumentiranje izpolnjevanja zakonskih zahtev ter nadzor
izpolnjevanja s strani javnih organov.
Ali vaše podatke posredujemo državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora?
Vaši osebni podatki ne bodo posredovani v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora.
Ali vaše osebne podatke obdelujemo samodejno (vključno s profiliranjem) na način, ki vpliva
na vaše pravice?
Vaši osebni podatki ne bodo obdelani samodejno.

