Informacije o varstvu osebnih podatkov
uporabnikov
Ker je varstvo uporabnikovih osebnih podatkov za nas zelo
pomembno, se vsi podatki o uporabnikih naše spletne strani
obdelujejo izključno na podlagi in v skladu z določbami Splošne
uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju:
GDPR) ter Zakona o varstvu podatkov z vsemi spremembami in
dopolnitvami (v nadaljevanju: ZVOP).
V nadaljevanju uporabnike obveščamo o pomembnih vidikih
obdelave podatkov v sklopu naše spletne strani.
Podatki o uporabniku
Naša spletna stran zajema in obdeluje nekatere podatke
uporabnikov. Obdelava osebnih podatkov, ki jih uporabniki
prostovoljno dajo na razpolago našim službam in portalom, je
potrebna, da lahko obdelujemo njihova povpraševanja, naročila,
zahteve in prošnje, pripravljamo in sklepamo pogodbe, pošiljamo
uporabnikom e-novice in podobno.
Posredovanje podatkov
Podatki o uporabniku se znotraj mreže naših poslovnih partnerjev in
podizvajalcev posredujejo le, če je to potrebno za izpolnitev
uporabnikove zahteve ali je v interesu uporabnika.
Podatki uporabnikov se varujejo skladno s standardi GDPR in
ZVOP ter se ne prodajajo ali dajejo v najem ali na voljo tretjim
nepooblaščenim osebam.
Uporabnikovi podatki se lahko v okviru obvezujoče nacionalne
zakonodaje posredujejo državnim ustanovam in državnim organom.

Piškotki
Naša spletna stran uporablja piškotke (cookies). To ki so majhne
tekstovne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik s
pomočjo uporabnikovega brskalnika. Te datoteke ne povzročajo
nobene škode in ne predstavljajo nevarnosti uporabnikovemu
računalniku.
Uporabljamo jih, da lahko oblikujemo uporabnikom prijazne
ponudbe ter nam omogočajo, da pri uporabnikovem naslednjem
obisku prepoznamo njegov brskalnik.
Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na uporabnikovem računalniku,
dokler jih uporabnik ne izbrišete. Če uporabnik ne želi, da so
piškotki shranjeni na njegovem računalniku, lahko svoj brskalnik
nastavi tako, da ga obvešča o uporabi piškotkov, uporabnik pa jih
potrjuje le v posamično. V kolikor uporabnik deaktivira piškotke,
lahko s tem omeji funkcionalnost naše spletne strani.

Analiza spletnih strani
Googlova analitika
Naša spletna stran uporablja Googlovo analitiko, ki je spletna storitev
Google Inc. (“Google”).
Googlova analitika uporablja tako imenovane “piškotke”, o katerih
lahko preberete več v poglavju Informacije o varstvu osebnih
podatkov uporabnikov, podpoglavje Piškotki. Piškotki omogočajo
analizo uporabe spletne strani s strani uporabnika. Te informacije se
skupaj z uporabnikovim IP-naslovom prenesejo na Googlov strežnik
v ZDA in se tam shranijo.
Google s pomočjo piškotkov prejete informacije uporablja na način,
da analizira uporabnikovo uporabo spletne strani, sestavi poročila o
spletnih aktivnostih za administratorja spletne strani in izvede druge
storitve, ki so povezane z uporabo spletne strani in interneta. Google
lahko informacije v zakonsko predpisanih primerih prenese na tretje
osebe ali jih posreduje tretjim osebam, ki po naročilu Googla

obdelujejo te podatke. Google v nobenem primeru uporabnikovega
IP-naslova ne bo povezal z drugimi Googlovimi podatki.
Uporabnik spletne strani lahko nalaganje piškotkov prepreči z
ustrezno nastavitvijo spletnega brskalnika, vendar se v tem lahko
zmanjša obseg koriščenja funkcionalnosti spletne strani.
Z uporabo naše spletne strani uporabnik izjavlja, da se strinja z
obdelavo podatkov, ki se prek Googla zbirajo o uporabniku na zgoraj
opisani način in za zgoraj navedene namene. Uporaba Googlove
analitike služi izključno namenu optimiziranja in oblikovanja naše
spletne strani glede na potrebe uporabnikov.
Več informacij o tehnologiji Googlove analitike lahko preberete na
www.google.com/analytics.
E-novice
Na naši spletni strani se uporabniki lahko naročijo na naše e-novice
(newsletter), tako, da navedejo svoje ime, e-naslov in izjavijo, da se
strinjajo s prejemanjem e-novic.
Naročanje na e-novic lahko uporabnik kadar koli prekliče tako, da
pošlje zahtevo za odjavo iz e-novic na naš e-naslov info@hr-life.si.
Uporabnikove podatke v zvezi s pošiljanjem e-novic bomo na podlagi
uporabnikove zahteve nemudoma izbrisali.
Pravice uporabnikov naše spletne strani
Uporabnik ima skladno z GDPR in ZVOP pravico do informacije,
popravka, izbrisa, omejitve, prenosa podatkov, preklica in ugovora.
V kolikor uporabnik meni, da je obdelava njegovih podatkov v
nasprotju z GDPR ali ZVOP ali da so mu bile kršene pravice s
področja varstva podatkov, se lahko pritoži pri nadzornem organu.
Uporabnik lahko na e-naslov info@hr-life.si ali po pošti na 3PO,
d.o.o., Kandrše del 18, 1252 Vače, pošlje zahtevo za posredovanje
informacij o osebnih podatkih, ki so shranjeni o njem. Uporabnik ima

tudi pravico zahtevati popravek, izbris, omejitev ali ustavitev obdelave
njegovih podatkov. Uporabnik lahko poleg tega zahteva, da se
shranjeni podatki posredujejo njemu ali z njegove strani imenovani
tretji osebi.
V kolikor zahteve uporabnika ni mogoče obdelati oz. ne bo obdelana
v roku enega meseca po prejetju, ima uporabnik pravico, da poda
pritožbo Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Uporabnik mora v posredovani zahtevi navesti svoje kontaktne
informacije (ime, priimek, naslov, kraj), ime spletne strani ali
vsakokratne storitve ter jasno opisati svoje zahteve oz. želje glede
varstva podatkov.
Zaradi zagotavljanja varnosti uporabnika pred poizvedovanjem ali
zahtevki s strani nepooblaščenih tretjih oseb, podajamo informacije
izključno pisno na poštni naslov, ki je s strani uporabnika naveden na
naših spletnih portalih.
Družba 3PO, d.o.o. nima internega pooblaščenca za varstvo
podatkov, ker to zakonsko ni potrebno, kljub temu pa bo uporabniku
kot odgovorna oseba za področje varstva podatkov, svetovala glede
vseh zadev v zvezi z obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov.

