Politika zasebnosti Dirs d.o.o.
Uvod
25. maja 2018 je začela veljati pomembna Splošna EU Uredbo General Data Protection
Regulation – v nadaljevanju GDPR 2016/679, ki ureja varstvo posameznika glede
obdelave njegovih osebnih podatkov in prostega pretoka takih podatkov. V primeru, da
pridobivamo vaše osebne podatke, vas obveščamo o namenih, za katere jih uporabljamo
in katere so vaše pravice, ki jih imate v skladu s Splošno EU Uredbo GDPR.
Subjekt, ki obdeluje vaše osebne podatke
V skladu s Splošno EU Uredbo GDPR je operater osebnih podatkov družba Dirs d.o.o., s
sedežem v Ljubljani na Cesta Andreja Bitenca 68, Slovenija, ID za DDV 26192101,
matična številka 6789897000.
Kateri osebni podatki so obdelani
Vaši osebni podatki, katere pridobivamo in obdelujemo so: ime in priimek, naslov, e-mail
naslov, EMŠO, davčna številka, številka telefona, podatki za fakturiranje (v primeru
nakupa), bančne informacije (v primeru nakupa). Ti podatki so pridobljeni ali se pridobivajo
na podlagi preteklih ali tekočih poslovnih razmerij in sodelovanj pri nagradnih igrah ali
anket ter ste za njih dali privolitev v skladu z veljavnimi zakoni. Informacije hranimo varno
in jih uporabljamo samo v namene za katere ste jih vi odobrili in katere je odobril zakon.
Kadarkoli lahko zahtevate informacijo, popravek ali izbris vaših podatkov iz naše baze,
tako da kontaktirate odgovorno osebo za zaščito podatkov in sicer Dirs d.o.o. oziroma Dirs
d.o.o. na zgoraj naveden naslov subjekta in na naslov elektronske pošte: info@dirs.si.
Namen obdelovanja osebnih podatkov
Vaše podatke obdelujemo za potrebe marketinga in statistike (preko katerih vam
posredujemo poslovna sporočila, obvestila kot so: informacije o obstoju promocijskih
prireditvah, o predstavitvi izdelkov na temelju zgodovine anket, sodelovanja pri nagradnih
igrah in vašega brskanja po spletni strani) in opravljanje trgovskih dejavnosti
(prodaja/nakupi na promocijskih, predstavitvenih prireditvah ali preko interneta, spletne
strani www.dirs.si).
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Podlaga na kateri pridobivamo in upravljamo z vašimi podatki je vaša privolitev ali
dovoljenje.
Koliko časa se zbirajo vaši osebni podatki
Osebni podatki, ki jih je zbral Dirs d.o.o., bodo obdelani, da bi dosegli komercialni namen,
specifičen za izvajanje trgovinskih dejavnosti in sicer:
- za celotno obdobje trajanja pogodbe/izvrševanja naročila/trgovskih razmerij;
- za obdobje 3 let, šteto po prenehanju trajanja trgovskega razmerja/zaključku pogodbe;
- po poteku obdobja 3 let, pa se pridobljene osebne podatke uporablja v skladu veljavno
slovensko zakonodajo na tem področju, vendar ne za več kot je njegovo najdaljše trajanje.
Obdobje, v katerem obdelujemo vaše osebne podatke za marketinške in statistične
namene, na temelju vaše veljavne privolitve, se začne z izdajo soglasja in se konča z
njegovim umikom.
Podrobne informacije lahko dobite kadarkoli, tako da obiščete spletno stran v oddelku
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov, ki je dostopen od 25. maja 2018.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in pravica do vložitve zahteve ali
pritožbe
V skladu s Pravilnikom, imate kot stranka Dirs d.o.o. naslednje pravice:
•
pravica do informiranja o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo;
•
pravica do dostopa do obdelanih osebnih podatkov;
•
pravica do popravljanja obdelanih in/ali administriranih podatkov;
•
pravica do brisanja obdelanih podatkov, ko niso več potrebni, ali če je soglasje
umaknjeno ali je prišlo;
•
pravica do omejevanja osebnih podatkov;
•
pravico do prenosa podatkov drugemu operaterju;
•
do nezakonite obdelave in podobno;
•
pravico do nasprotovanja in avtomatiziran postopek odločanja, ki vključuje pravico
do nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov.
Da bi dosegli zgoraj navedene pravice, imate, kot stranka podjetja Dirs d.o.o., pravico do
vložitve pisne zahteve, z navedenim datumom in poslano na naslov info@dirs.si, skatero
lahko uveljavljate upravičeno in zakonito pravico o ukrepanja glede:
– popravka, ažuriranja, blokiranja ali brisanje podatkov, če so podatki nepopolni ali
netočni,
– anonimnost osebnih podatkov,
– prenehanja obdelave vaših osebnih podatkov, v takšni meri, da je to mogoče za
namene obdelave.
Kot operater vas obveščamo, da bomo takoj prenehali obdelovati vaše osebne podatke,
če namen, za katerega smo jih pridobili, preneha obstajati.

