IZJAVA O VARSTVU PODATKOV
Izjava glede obveznega posredovanja informacij po Splošni uredbi o
varovanju podatkov
Varovanje vaših osebnih podatkov ima za nas velik pomen. Vaše podatke obdelujemo zato
izključno na podlagi zakonskih določil. V teh informacijah o varstvu podatkov vas obveščamo
o pomembnih vidikih obdelave podatkov v okviru naše spletne strani.

Stik z nami
Če stopite z nami v stik prek obrazca na spletni strani ali prek e-pošte, se vaši podatki iz
obrazca za povpraševanje, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih v njem navedli, pri nas za
dvanajst mesecev shranijo za namen obdelave povpraševanja in za primer dodatnih
vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja. Brez teh podatkov vaših
povpraševanj ne moremo obdelati.

Hranjenje podatkov
Poleg tega se za namen izvajanja pogodbe naslednji podatki shranijo tudi pri nas: ime
vašega podjetja, naslov vašega podjetja, vaše ime, vaš priimek, vaš e-poštni naslov, vaša
telefonska številka.
Vaše osebne podatke (ime vašega podjetja, naslov vašega podjetja, vaše ime, vaš priimek,
vaš e-poštni naslov, vašo telefonsko številko) obdelamo, v kolikor je potrebno, za obdobje
celotnega poslovnega razmerja (pred pripravo, potekom do konca pogodbe) in skladno z
zakonskimi obveznostmi v zvezi s shranjevanjem in dokumentacijo, ki med drugim izhajajo iz
gospodarsko pravnih in finančno pravnih zakonov ter do konca morebitnega pravnega spora,
neprekinjenih rokov garancijskih storitev in garancije itd. Obdelava podatkov poteka na
osnovi zakonskih določil kot tudi čl. 6 odst. 1 lit. a (soglasje) in/ali lit. b (potrebno za
izpolnjevanje pogodbe) Splošne uredbe o varovanju podatkov.

Obdelava naročila
V okviru upravljanja naše spletne strani pooblaščamo ponudnike, izvajalce storitev na
področju programske opreme, agenture itd., ki imajo v času svoje dejavnosti lahko dostop do
vaših osebnih podatkov, v kolikor le-ti potrebujejo podatke za izpolnjevanje svoje
vsakokratne storitve. Ti so se nam zavezali k upoštevanju veljavnih pravnih določil o varstvu
podatkov. Sklenjene so bile pogodbe o obdelavi naročil skladno s čl. 28 Splošne uredbe o
varovanju podatkov. Podrobnejše informacije o obdelovalcih naročil, ki smo jih pooblastili
lahko izveste prek varstvopodatkov.si@boxmark.com.

Dnevniške (log) datoteke spletnega strežnika
Ponudnik spletnih strani zbira in samodejno shranjuje Informacije v t.i. dnevniških datotekah
spletnega strežnika, ki nam jih vaš brskalnik samodejno pošlje. Slednje so:
•
tip in različica brskalnika
•
uporabljen operacijski sistem
•
referenčni URL
•
ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
•
čas povpraševanja po strežniku
•
IP-naslov
Združevanje teh podatkov z drugimi viri podatkov se ne izvede. Podlaga za obdelavo
podatkov je čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov, ki dovoljuje obdelavo
podatkov za izpolnjevanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.

Piškotki
Naša spletna stran uporablja t.i. "piškotke". To so majhne besedilne datoteke, ki so s
pomočjo brskalnika odložene na vaši končni napravi. Le-te ne povzročajo škode.
Piškotke uporabljamo zato, da svojo ponudbo oblikujemo uporabniku prijazno. Nekateri
piškotki ostanejo shranjeni na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Le-ti nam
omogočajo, da vaš brskalnik ob naslednjem obisku prepoznamo.
Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da ste o uporabi piškotkov obveščeni in
jih dovolite le v posameznih primerih.
Pri deaktiviranju piškotkov lahko pride do omejenega delovanja naše spletne strani.

Analiza spletnih strani
Ta spletna stran uporablja Google (Universal) Analitike, spletno storitev podjetja Google Inc.
(www.google.de). Google (Universal) Analitike uporablja metode, ki omogočajo analizo
uporabe spletne strani z vaše strani, npr. t.i. "piškotke", besedilne datoteke, ki se shranijo na
vašem računalniku. Informacije o vaši uporabi spletne strani se praviloma prenesejo na
strežnik podjetja Google v ZDA, kjer se shranijo. Z aktiviranjem IP-anonimiziranja na naši
spletni strani se pri tem pred posredovanjem znotraj držav članic Evropske unije, ZDA ali
drugih držav pogodbenic Sporazuma o EGP skrajša. Samo v izjemnih primerih se celotni IPnaslov prenese na strežnik podjetja Google v ZDA, kjer se omeji. Anonimiziran IP-naslov, ki
ga vaš brskalnik posreduje v okviru Google Analitike, se ne združi skupaj z drugimi podatki
podjetja Google.
Preprečite lahko Googlovo evidentiranje podatkov, ki so bili pridobljeni z uporabo piškotka in
se nanašajo na uporabo spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) ter obdelavo teh
podatkov s strani podjetja Google, in sicer tako da vtičnik brskalnika, ki je na voljo na
naslednji
povezavi,
prenesete
s
spleta
in
ga
namestite:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Več informacij o varstvu podatkov pri orodju Google Analitike se nahaja v načelih varnosti in
načelih varstva podatkov podjetja Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl
Naše prizadevanje v smislu Splošne uredbe o varovanju podatkov (upravičeno zanimanje) je
izboljšanje naše ponudbe in naša predstavitev na spletu.

Google Spletne pisave
Ta stran uporablja v namen enotnega prikaza pisav t.i. spletne pisave, ki jih ponuja Google.
Ob priklicu strani vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, saj
s tem omogoči pravilen prikaz pisav. V ta namen mora brskalnik, ki ga uporabljate sprejeti
povezavo do strežnikov podjetja Google. Google prek tega izve, da je bila naša spletna stran
priklicana prek vašega IP-naslova. Uporaba orodja Google Spletne pisave poteka v interesu
enotne in privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja utemeljene interese v
smislu čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov. Če vaš brskalnik spletnih
pisav ne podpira, se uporablja standardna pisava vašega računalnika. Več informacij o
orodju
Google
Spletne
pisave najdete
na
spletni
strani
https://developers.google.com/fonts/faq in v Izjavi o varstvu podatkov podjetja Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Adobe Typekit
Ta stran uporablja v namen enotnega prikaza pisav t.i. spletne pisave, ki jih ponuja Adobe.
Ob priklicu strani vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, saj
s tem omogoči pravilen prikaz pisav. V ta namen mora brskalnik, ki ga uporabljate sprejeti
povezavo do strežnikov podjetja Adobe. Adobe prek tega izve, da je bila naša spletna stran
priklicana prek vašega IP-naslova. Uporaba storitve Adobe Typekit poteka v interesu enotne
in privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja utemeljene interese v smislu
čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov. Če vaš brskalnik spletnih pisav ne
podpira, se uporablja standardna pisava vašega računalnika. Več informacij o storitvi Adobe
Typekit se nahaja na https://typekit.com/ in v Izjavi o varstvu podatkov storitve Adobe Typekit
https://www.adobe.com/si/privacy/policies/typekit.html

Google Zemljevidi
Ta stran prek aplikacijskega programskega vmesnika (API) uporablja storitve zemljevida
Google Zemljevidi. Ponudnik je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, ZDA. Za uporabo funkcij Google Zemljevidi je potrebno shraniti vaš IPnaslov. Te informacije se načeloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA, kjer se tudi
shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov. Uporaba orodja Google
Zemljevidi poteka v interesu privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in enostavnega
najdenja krajev, ki smo jih na svoji spletni strani navedli. To predstavlja utemeljene interese v
smislu čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov. Več informacij o ravnanju z
uporabniškimi podatki najdete v Izjavi o varstvu podatkov podjetja Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Družbeni mediji
Facebook vtičniki (gumb za Všečkaj in Deli)
Na naših straneh so vgrajeni vtičniki družabnega omrežja Facebook, ponudnika Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ZDA. Facebook vtičniki na logotipu
Facebook ali na polju "Všeč mi je" ("Like") na naši strani. Pregled Facebook vtičnikov najdete
na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Ko obiščete naše strani,
se prek vtičnika vzpostavi neposredna povezava med brskalnikom in strežnikom Facebook.
Facebook tako prejme informacije, da ste s svojim IP-naslovom obiskali našo stran. Če
kliknete na polje Facebook "Všeč mi je", med tem ko ste prijavljeni v Facebook računu, lahko
vsebine naših strani povežete s svojim Facebook profilom. Tako lahko Facebook vaš obisk
naših strani razvrsti vašemu uporabniškemu računu. Opozarjamo vas, da mi kot uporabnik
strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in ne poznamo njihove uporabe prek
družabnega omrežja Facebook. Več informacij o tem najdete v Izjavi o varstvu podatkov
družabnega omrežja Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation .
Če ne želite, da družabno omrežje Facebook obiskovalca naših strani razvrsti vašemu
računu Facebook, se, prosimo, odjavite iz svojega uporabniškega računa Facebook.
Twitter (Čivkač) vtičnik
Na naših straneh so vključene funkcije storitve Twitter. Te funkcije ponuja podjetje Twitter
Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Z uporabo družabnega
omrežja Twitter in funkcije "Ponoven čivk" (Retweet) se spletne strani, ki ste jih obiskali s
svojim Twitter računom povežejo in navedejo drugim uporabnikom. S tem se tudi prenesejo
podatki na omrežje Twitter. Opozarjamo vas, da mi kot uporabnik strani ne poznamo vsebine
posredovanih podatkov in ne poznamo njihove uporabe prek družabnega omrežja Twitter.
Več informacij o tem najdete v Izjavi o varstvu podatkov družabnega omrežja Twitter:
https://twitter.com/privacy. Svoje nastavitve v zvezi z varstvom podatkov pri družabnem
omrežju
Twitter
lahko
spremenite
v
nastavitvah
računa
na
https://twitter.com/settings/account.
Pinterest vtičnik
Na svoji spletni strani uporabljamo družabno vtičnike družabnega omrežja Pinterest, s
katerim upravlja podjetje Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490,
ZDA ("Pinterest"). Ob priklicu strani, ki tak vtičnik vsebuje, vaš brskalnik vzpostavi
neposredno povezavo do strežnika družabnega omrežja Pinterest. Vtičnik pri tem posreduje
podatke o protokolu strežniku podjetja Pinterest v ZDA. Ti podatki o protokolu lahko
vsebujejo vaš IP-naslov, naslov obiskanih strani, ki imajo prav tako funkcije Pinterest, vrsto in
nastavitve brskalnika, datum in uro povpraševanja, vaš način uporabe omrežja Pinterest ter
piškotke. Ostale informacije o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s
strani podjetja Pinterest ter vaše tozadevne pravice in možnosti za zaščito vaše zasebnosti
se nahajajo v Napotkih glede varstva podatkov. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
YouTube vtičnik
Naša spletna stran uporablja vtičnike spletne strani YouTube, ki jih upravlja podjetje Google.
Upravljavec spletnih strani je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA.
Če obiščete eno izmed naših strani, ki uporabljajo vtičnik YouTube, se vzpostavi povezava z
YouTube strežniki. Pri tem je YouTube strežniku sporočeno, katero izmed naših strani ste
obiskali. Če ste prijavljeni s svojim YouTube računom, portalu YouTube omogočate, da
vedenje glede brskanja po spletu neposredno razvrsti k vašemu osebnemu profilu. To lahko
preprečite tako, da se odjavite iz svojega YouTube računa. Uporaba portala YouTube poteka
v interesu privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja utemeljene interese v
smislu čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov. Več informacij o ravnanju z
uporabniškimi podatki najdete v Izjavi o varstvu podatkov portala YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Vaše pravice
Načeloma imate pravico do informacij, popravka, izbrisa, omejitve, prenosa podatkov,
preklica in ugovora. Če menite, da obdelava vaših podatkov ni v skladu s pravom varstva
podatkov ali so bili vaši zahtevki v zvezi s pravicami glede varstva podatkov na kakršenkoli
način kršeni, se lahko pritožite pri pristojnem uradu za varstvo podatkov.
Za vas smo dosegljivi na spodnjih kontaktnih podatkih:
BOXMARK Individual
Industrijsko naselje 10
2325 Kidricevo, Slovenia
Telefon: +386 2 7991 600
Faks: +386 2 7991 641
individual@boxmark.com
www.boxmark.com
Naš upravljavec z varstvom podatkov je dosegljiv na varstvopodatkov.si@boxmark.com.

