Obvestilo o zasebnosti
Sapio Plini d.o.o., s sedežem podjetja in skladišča na naslovu Bukovžlak 107, 3000 Celje, z matično številko:
2167590000, davčno številko: 44500165 ter ID številko za DDV: SI 44500165 je hčerinsko podjetje Sapio
Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., z matično številko 08804430158 in davčno številko 10803700151, s
sedežem v S. Maurilio 13, Milano.
Sapio plini d.o.o. (”Sapio”), se nenehno zavzema za zaščito zasebnosti uporabnikov svojih spletnih mest
http://www.sapio.si in http://www.sapiolife.si (v nadaljevanju, razen če ni drugače navedeno ”Spletno
mesto”). Ta dokument (”Obvestilo”) omogoča razumevanje, kako bodo vaši osebni podatki, kot opisano
spodaj, obravnavani kot del uporabe spletnega mesta. Obvestilo omogoča potrebne informacije za podajo
soglasja, za dejavnosti, ki se izvajajo na spletni strani, če menite, da je to primerno.
Na splošno vse informacije ali osebni podatki, ki jih posredujete podjetju Sapio prek spletne strani, ali ki so
zbrani na kakršen koli drug način prek spletne strani, pri uporabi storitev, ki jih ponuja Sapio (”Storitve”),
kot je bolje opredeljeno v naslednjem Odstavku 3, bodo obravnavani v skladu z mednarodno priznanimi
načeli zakonitosti, pravilnosti, transparentnosti, omejitvijo, zadržanjem namena, minimalizacijo, točnostjo,
celovitostjo in zaupnostjo.
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1. Upravljavec podatkov in pooblaščenec za varstvo podatkov
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Kot je opredeljeno na začetku tega obvestila, je Sapio upravljavec vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo
prek spletne strani. Odgovorno osebo za varovanje osebnih podatkov lahko kontaktirate na naslov:
info@devetak.si.
2. Osebni podatki, ki se obdelujejo
Kot uporabnika spletnega mesta vas obveščamo, da bo Sapio obdelal vaše osebne podatke, katere lahko
sestavlja - tudi glede na vaše odločitve, kako uporabljati storitve - identifikator, kot je ime, identifikacijska
številka, spletni ID ali iz enega ali več značilnih elementov vaše fizične, fiziološke, psihološke, ekonomske,
kulturne ali socialne identitete, ki omogoča vašo identificirajo ali prepoznavanje (v nadaljevanju samo
”Osebni podatki”).
Vaši osebni podatki se lahko zbirajo bodisi zato, ker ste jih prostovoljno zagotovili (npr. ko želite informacije
od podjetja Sapio prek oddelka za stike z javnostjo, na spletni strani (http://www.sapio.si/kontakt) ali ko
ustvarite osebni račun za prejemanje storitev, ki jih ponuja Sapio) ali preprosto z analizo vašega vedenja na
spletnem mestu.
Osebni podatki, ki se obdelujejo prek spletne strani so sledeči:
a. Ime, kontaktni podatki in drugi osebni podatki
Na različnih delih spletnega mesta, zlasti tistih, ki se nanašajo na ustvarjanje osebnega računa ali na zahtevo
za informacije (”Kontakt”), boste morali vnesti podatke, kot so vaše ime, telefonska številka, e-poštni
naslov, prebivališče, podjetje, za katerega delate itd.
Poleg tega, ko komunicirate s podjetjem Sapio prek stikov, ki jih najdete na spletni strani
(http://www.sapio.si/kontakt), bo Sapio lahko zbral dodatne informacije, ki jih boste sami dovolili.
b. Prijava na prosta delovna mesta
S prijavo na razpisano prosto delovno mesto v podjetju Sapio boste z izpolnjenim obrazcom (”Prošnja”)
podjetju Sapio posredovali različne vrste osebnih podatkov, kot so vaši kontaktni podatki,
strokovni/poslovni podatki (npr. končana izobrazba/fakulteta, znanje tujih jezikov, poklicne kvalifikacije,
povezave do vaših strokovnih profilov na družbenih omrežij, itd.) in naložiti svoj življenjepis prek posebne
funkcije.
Po prejemu prošnje, bo podjetje Sapio lahko ocenilo tudi vaše strokovne profile na družbenih omrežjih (npr.
Linkedin), tudi če jih niste navedli v prijavi, ali strokovne spletne strani, če so javno dostopne, za zbiranje
nadaljnjih informacij, ki so potrebne za ocenjevanje združljivosti s položajem na katerega se prijavljate.
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c. Posebne kategorije osebnih podatkov
Nekateri deli spletnega mesta (npr. nekateri kontaktni obrazci ali obrazci za naročanje na novice ali
posebne dokumente, promocijski material, itd.) vključujejo prazna polja, v katera lahko vpišete željene
podatke osebne podatke.
Ker so ta polja prazna, jih lahko uporabite za sporočanje (prostovoljno ali ne) določenih občutljivih kategorij
osebnih podatkov, kot so podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična mnenja, verska ali
filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki, namenjeni za enkratno
identifikacijo fizične osebe, podatke v zvezi z zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.
Sapio vas poziva, da tovrstnih osebnih podatkov ne pošiljate/vpisujete, razen če je to nujno potrebno.
Takšne posebne kategorije osebnih podatkov se lahko obdelujejo samo z vašim izrecnim soglasjem
(izraženim preko zastave na zaslonu Prošnje) in v skladu z veljavnimi predpisi. Sapio zato poudarja
pomembnost izrecnega soglasja za obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov, če se boste odločili, da
boste te informacije posredovali.
Kar se tiče dokončnosti farmakovigilance (opisano spodaj) bo Sapio morda obdelal tudi vase osebne
podatke, ki jih boste sami poslali na namenski naslov izključno za namene, ki so opisani v Odstavku 3 tega
obvestila.
d. Podatki, ki jih zainteresirana stranka prostovoljno posreduje
Kot že omenjeno zgoraj, lahko na nekaterih delih spletnega mesta vstavljate besedilna sporočila, ki lahko
vsebujejo osebne podatke drugih oseb.
V takih okoliščinah ste sami odgovorni kot upravljavec podatkov, ki prevzema vse zakonske obveznosti in
odgovornosti. V tem smislu prevzemate nase odgovornost za vsak spor, zahtevek, odškodnino za škodo,
itd., ki bi jo lahko imel Sapio s strani tretjih oseb, katerih osebni podatki so bili obdelani prek vaše uporabe
funkcij spletnega mesta, kar je v nasprotju s pravili o zaščiti veljavnih osebnih podatkov. V vsakem primeru,
če zagotavljate ali drugače obravnavate osebne podatke tretjih oseb pri uporabi spletnega mesta,
zagotavljate - ob prevzemu kakršne koli s tem povezane odgovornosti -, da hipotetična obdelava temelji na
soglasju te tretje osebe ali na drugi ustrezni pravni podlagi, ki upravičuje obdelavo zadevnih informacij.
e. Navigacijski podatki
Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje spletnega mesta, med
običajnim delovanjem pridobijo določene osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi
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internetnih komunikacijskih protokolov. Gre za podatke, ki se ne zbirajo z namenom povezovanja z
opredeljenimi zainteresiranimi stranmi, vendar bi lahko po svoji naravi prek obdelave in združevanja s
podatki, ki jih hranijo tretje osebe, omogočili identifikacijo uporabnikov. Ta kategorija podatkov vključuje IP
naslove ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki se povezujejo s spletnim mestom, naslove v zapisu
URI (Uniform Resource Identifier) zahtevanih virov, čas zahteve, uporabljena metoda pošiljanja zahteve do
strežnika, velikost datoteke, ki je bila pridobljena kot odgovor, številčna koda, ki označuje stanje odgovora,
ki ga poda strežnik (uspeh, napaka itd.) in druge parametre, ki se nanašajo na operacijski sistem in
uporabniško računalniško okolje. Ti podatki se uporabljajo izključno z namenom pridobivanja anonimnih
statističnih informacij o uporabi spletnega mesta in za preverjanja pravilnega delovanja slednjega,
ugotavljanja nepravilnosti in/ali zlorab in se izbrišejo takoj po obdelavi. Podatki bi se lahko uporabili za
ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških kaznivih dejanj v škodo spletnega mesta ali
tretjih oseb: razen te možnosti, podatki o spletnih kontaktih ne trajajo več kot sedem dni.
f.

Piškotki

Definicije, značilnosti in uporaba zakonodaje
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna mesta, katera obišče uporabnik, pošljejo in zapišejo v
svojem računalniku ali mobilni napravi, nato pa jih ob naslednjem obisku ponovno pošljejo na ista mesta.
Zahvaljujoč piškotkom si spletno mesto zapomni uporabnikova dejanja in nastavitve (kot so podatki za
prijavo, izbrani jezik, velikost pisave, druge nastavitve zaslona, itd.), da jih ni potrebno vedno znova
navajati, ko se uporabnik vrne na omenjeno spletno mesto ali brska po različnih spletnih straneh. Piškotki
se tako uporabljajo za preverjanje pristnosti računalnika, nadziranje sej in shranjevanje informacij o
dejavnostih uporabnikov, ki dostopajo do spletnega mesta, in lahko vsebujejo tudi edinstveno
identifikacijsko kodo, ki omogoča sledenje navigaciji uporabnika spletnega mesta za statistične ali
oglaševalske namene. Med navigiranjem po spletnem mestu lahko uporabnik na svojem računalniku
prejme tudi piškotke iz spletnih strani ali spletnih strežnikov, ki jih obiskuje (tj. piškotki ”Tretjih oseb”).
Nekaterih operacij ne bi bilo mogoče izvesti brez uporabe piškotkov, zato so v določenih primerih tehnično
nujni za delovanje spletnega mesta.
Obstajajo različne vrste piškotkov, odvisno od njihovih značilnosti in funkcij, ki lahko ostanejo na
uporabnikovem računalniku za različna časovna obdobja: tj. piškotki seje, ki se samodejno izbrišejo, ko je
brskalnik zaprt; trajni piškotki, ki ostanejo na opremi uporabnika do vnaprej določenega datuma poteka
veljavnosti.
V skladu z veljavno zakonodajo za uporabo piškotkov ni vedno potrebno izrecno soglasje uporabnika. Zlasti
”tehnični piškotki” običajno ne zahtevajo tega soglasja, saj se uporabljajo izključno za prenos sporočila prek
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elektronskega komunikacijskega omrežja ali za zagotavljanje storitve, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Z
drugimi besedami, to so piškotki, ki so bistveni za delovanje spletnega mesta ali so potrebni za izvajanje
dejavnosti, ki jih zahteva uporabnik.
Za ”piškotke z namenom profiliranja”, tj. tiste, ki so namenjeni ustvarjanju profilov, povezanih z
uporabnikom in se uporabljajo za pošiljanje oglaševalskih sporočil v skladu s preferencami, ki jih izraža
posameznik z brskanjem po spletu, se običajno zahteva predhodno soglasje uporabnika, kar pa je odvisno
od veljavne zakonodaje.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto in možnost izbire/izbrisa
Spletna stran uporablja sledeče piškotke, ki jih je mogoče izbrisati, razen piškotkov tretjih oseb, za katere se
morajo posamezniki sami neposredno sklicevati na relativne metode izbire in odstranitve izbranih
piškotkov, označene s povezavami:
•

Tehnični piškotki za navigiranje ali seje, nujno potrebni za delovanje spletnega mesta in
omogočajo izkoriščanje zahtevanih vsebin in storitev.

•

Analitični piškotki, ki omogočajo razumevanje načina uporabe spletnega mesta. S temi piškotki ne
zbiramo podatkov o vaši identiteti ali osebnih podatkov. Informacije se obdelujejo v agregatni in
anonimni obliki.

Sapio uporablja piškotke tretjih oseb, tj. piškotke spletnih mest ali spletnih strežnikov, ki niso last Sapio.
Opozoriti je potrebno, da tretje strani, navedene spodaj s povezavami do politik zasebnosti, delujejo kot
obdelovalci podatkov za Sapio (tj. obdelujejo osebne podatke v imenu podjetja Sapio).

V zvezi s tretjimi osebami, ki pošiljajo piškotke prek spletnega mesta, spodaj boste našli povezave do
njihovih pravilnikov o zasebnosti:
•

Google Analytics (anonimno):

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Piškotki na spletni strani
Podrobneje, piškotki, ki jih je Sapio poslal prek spletne strani, kot prikazani spodaj:
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Tip piškotka in lastnik

Tehnično ime piškotkov

Delovanje in namen

SAPIO

jsessionid

Dovolijo brskanje po spletnem mestu in obdržijo
veljavnost seje uporabnika med navigacijo.

Nastavitve piškotkov
Tehnične in funkcionalne piškotke lahko blokirate ali izbrišete (v celoti ali delno) prek specifičnih funkcij
vašega brskalnika. Ob tem pa vas opozarjamo, da onemogočanje uporabe tehničnih piškotkov hkrati
onemogoča uporabo spletnega mesta, ogled vsebin in uporabo s tem povezanih storitev. Onemogočanje
piškotkov funkcionalnosti lahko pomeni, da določene storitve ali določene funkcije spletnega mesta niso na
voljo ali ne delujejo pravilno in da boste morda morali vsakič, ko obiščete spletno mesto, spremeniti ali
ročno vnesti določene informacije ali nastavitve.
Odločitve glede piškotkov spletnega mesta bodo nato registrirane v posebnem piškotku, ki pa lahko v
določenih okoliščinah ne deluje pravilno: v takih primerih priporočamo, da izbrišete neželene piškotke in
preprečite njihovo uporabo prek funkcionalnosti vašega brskalnika. Vaše nastavitve glede piškotkov bodo
ponastavljene, če za dostop do spletnega mesta uporabljate različne naprave ali brskalnike.
Kako si ogledate in spreminjate piškotke prek brskalnika
Piškotke lahko avtorizirate/potrdite, blokirate ali izbrišete (v celoti ali delno) prek specifičnih funkcij vašega
brskalnika. Za več informacij o nastavitvah za uporabo piškotkov v brskalniku, si oglejte navodila na:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari
S svojimi izbirami lahko upravljate tudi s piškotki tretjih oseb, ki uporabljajo spletne platforme, kot je
AdChoice.
POZOR: Če onemogočite tehnične in/ali funkcionalne piškotke, spletno mesto samo ali določene storitve in
funkcije spletnega mesta niso na voljo ali morda ne bodo delovale pravilno in morda boste morali vsakič, ko
obiščete spletno mesto, spremeniti ali ročno vnesti določene informacije ali nastavitve.
3. Namen obdelave
Sapio bo uporabil vaše osebne podatke, zbrane prek spletne strani, za sledeče namene:
•

izvedbo storitve: dovoljenje, da se registrirate na spletnem mestu za dostopanje do omejenih
dokumentov in za pomoč, če izgubite ali pozabite prijavne podatke/geslo za registracijo na
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spletnem mestu; pošiljanje obvestil (newsletter) Sapio, ki ste jih zahtevali kot storitev, s prijavo ki
vsebuje zgolj informativni in nekomercialni material; odgovor na vaša vprašanja, poslana prek
strani ”Kontaktirajte nas” in zagotovitev katere koli druge storitve, ki jo potrebujete (”Izvedba
storitev”);
•

ustrezno izvajanje dejavnosti, ki so povezane s cilji farmakovigilance h kateri je Sapio zakonsko
zavezan, kot na primer: (i) identifikacija vseh morebitnih neželenih učinkov; (ii) izboljšanje
informacij o že znanih domnevnih neželenih učinkih; (iii) ocena vzročne povezave med izdajanjem
zdravila in opaženimi neželenimi učinki; (iv) obvestilo pristojnih organov o tovrstnih informacijah,
za zagotovitev ugodnega razmerja med koristmi in tveganji uporabljenih zdravil za prebivalstvo
(”Farmakovigilanca”);

•

preučitev vprašanj kandidatov in kontaktiranje posameznikov, ki so poslali vprašanja prek spletnega
mesta (Zaposlovanje”);

•

pošiljanje marketinških sporočil, obvestil o promocijah in oglaševanju, tržnih raziskavah in anketah,
preko e-pošte, SMS sporočil, klasične pošte, telefona, neposrednega sporočanja prek operaterja ter
uradnih družbenih omrežji Sapio (”Marketing”);

•

da ustvarimo vaš profil z zbiranjem in analiziranjem informacij o vaših splošnih dejavnostih na
spletnem mestu, s pomočjo česar vam bomo posredovali informacije o drugih izdelkih in/ali
storitvah ter oglase, za katere Sapio meni, da vas bi lahko zanimali. Vsi algoritmi, vključeni v ta
avtomatizirani ali pol avtomatizirani proces, se redno testirajo za zagotavljanje, da se vam ne
oglašuje izdelkov, ki vas ne zanimajo (”Profiliranje”);

•

izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahtevajo, da podjetje Sapio zbira in/ali nadalje obdeluje
nekatere vrste osebnih podatkov (”Skladnost”);

•

preprečiti ali odkriti kakršno koli zlorabo pri uporabi spletnega mesta ali kakršno koli goljufivo
dejavnost in tako dovoliti, da se Sapio zaščiti na sodišču (”Zloraba/Goljufija”).

4. Pravna podlaga ter obvezna ali neobvezna narava obdelave
Pravne podlage, ki jih Sapio uporablja za obdelavo vaših podatkov glede na namene, navedene v prejšnjem
odstavku 3, so:
•

Zagotavljanje storitve: obdelava za ta namen je potrebna za zagotavljanje storitev in s tem
izvajanjem pogodbenih določil. Za ta namen ni obvezno posredovati vaših osebnih podatkov Sapio,
vendar v nasprotnem primeru ne bo mogoče zagotoviti storitev. Enako velja za storitve glasila
(newsletter), ki izhaja iz vaše posebne zahteve, da vnesete e-poštni naslov, ki ga lahko kadarkoli
prekličete z upoštevanjem navodil iz Odstavka 8 tega Obvestila.

•

Farmakovigilanca: obdelava v ta namen je potrebna za izvajanje storitev skladno z zahtevami
zakonodaje o farmakovigilanci, ki jo ima Sapio. Razkritje/posredovanje podatkov je prostovoljno,
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vendar bi manjkajoči podatki lahko ogrozili pravilno delovanje sistema farmakovigilance. V primeru
poročil bodo podatki, zbrani za ta namen, uporabljeni izključno za navedene namene.
•

Zaposlovanje: Sapio obdeluje te podatke za namen upoštevanja vaše prošnje za zaposlitev in
začetek postopka izbire ustreznosti za delovno mesto. Za ta namen ni obvezno posredovati vaših
osebnih podatkov Sapio, vendar v nasprotnem primeru ne bomo mogli upoštevati vaše prošnje. Če
želite razkriti/posredovati posebne kategorije osebnih podatkov (npr. podatke o zdravstvenem
stanju, veroizpovedi, itd.), bo Sapio potreboval vaše posebno soglasje, ki ga lahko navedete spodaj
v prijavi.

•

Trženje: obdelava za ta namen temelji na vaši privolitvi. Za ta namen ni potrebno dati soglasja
podjetju Sapio in ga lahko kadar koli prekličete brez kakršne koli posledice (razen dejstva, da ne
boste več prejemali marketinških sporočil). Svoje predhodno odobreno soglasje lahko prekličete
tako, da sledite navodilom iz Odstavka 8 tega Obvestila.

•

Profiliranje: obdelava v ta namen temelji na vaši privolitvi. Za ta namen ni potrebo dati soglasja
podjetju Sapio in ga lahko kadar koli prekličete brez posledic. Svoje predhodno odobreno soglasje
lahko prekličete tako, da sledite navodilom iz Odstavka 8 tega Obvestila.

•

Skladnost: obdelava za ta namen je potrebna, da Sapio izpolnili vse zakonske obveznosti. Ko
osebne podatke posredujete podjetju Sapio, jih bo slednji obravnaval v skladu z veljavnimi predpisi,
ki lahko zahtevajo hranjenje in posredovanje le-teh organom za računovodske, davčne ali druge
obveznosti.

•

Zloraba/Goljufija: podatki, zbrani v ta namen, bodo uporabljeni izključno za preprečevanje in/ali
prepoznavanje kakršne koli goljufive dejavnosti ali zlorabe pri uporabi spletnega mesta in zato
omogočajo, da se Sapio zaščiti na sodišču.

5. Prejemniki osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se lahko delijo s sledečimi posamezniki (”Prejemniki”):
•

posamezniki, ki običajno delujejo kot upravljavci podatkov, in sicer: i) posamezniki, podjetja ali
strokovne osebe, ki zagotavljajo pomoč in svetovalne storitve podjetju Sapio pri računovodskih,
upravnih, pravnih, davčnih in finančnih storitvah ter pri izterjavah v zvezi z zagotavljanjem storitev;

•

posamezniki, s katerimi je potrebno zagotoviti interakcijo za zagotavljanje storitev (na primer
ponudniki gostovanja ali platform za pošiljanje e-pošte);

•

posamezniki, pooblaščeni za izvajanje tehničnih dejavnosti vzdrževanja (vključno z vzdrževanjem
omrežne opreme in elektronskih komunikacijskih omrežij);

•

posamezniki, ki jih je Sapio pooblastil za obdelavo osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje
dejavnosti in zagotavljanje storitev, ki so zavezani k zaupnosti ali imajo ustrezno zakonsko
obveznost zaupnosti (npr. zaposleni v podjetju Sapio);

•

podjetja Skupine Sapio za notranje upravne namene;
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•

posamezniki ali organi, katerim je obvezno sporočanje vaših osebnih podatkov za namene
skladnosti, zlorabe ali prevar, ali glede na ukaz organov;

•

za namene farmakovigilance za posameznike, ki dostopajo do nacionalne mreže farmakovigilance,
za posameznike, ki morajo izvajati dejavnosti farmakovigilance (JAZMP, imetniki dovoljenj za
promet z zdravili, italijanske regije, lokalne zdravstvene enote, urad za farmakovigilanco bolnišnic
ali znanstvenih inštitutov), drugim družbam skupine SAPIO, podjetjem za svetovanje na področju
farmakovigilance in subjektom, katerih pravica dostopa do osebnih podatkov je priznana z zakoni
in/ali predpisi ali javnimi naročili.

6. Prenosi osebnih podatkov
Sapio ne prenaša vaših osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora.
7. Shranjevanje osebnih podatkov
Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene Zagotavljanja storitev, bo podjetje Sapio obdržalo za čas, ki je
nujno potreben za predhodno omenjene namene (npr. za odgovor na vasa vprašanja, ki so bila poslana
Sapio prek ”Kontaktirajte nas”). V vsakem primeru, ker se takšni osebni podatki obdelujejo za namene
zagotavljanja storitev, jih lahko Sapio obdrži za daljše obdobje, zlasti če je to potrebno za zaščito interesov
družbe Sapio pred morebitnimi pritožbami v zvezi s storitvami.
Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene Farmakovigilance, se hranijo za obdobje, ki je potrebno za
zadovoljitev zgoraj navedenih namenov, v skladu z veljavnimi predpisi. Natančneje, osebni podatki bodo
anonimnizirani v treh mesecih po zaključku primera in v vsakem primeru najkasneje v dveh letih od konca
poslovnega leta, v katerem je bilo podano prvo poročilo.
Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene Zaposlovanja, obdrži Sapio za celotno obdobje, ko je bilo
poslano delovno mesto ali, če je krajše, za dve (2) leti si Sapio pridržuje pravico do stika s kandidati pred
iztekom tega obdobja, da od njih zahteva podaljšanje obdobja hrambe njihovih osebnih podatkov ali
zahteva posodobitev vloge. V primeru, da Sapio ne dobi odgovora, izbriše zbrane osebne podatke.
Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene Trženja in Profiliranja, Sapio obdrži do trenutka, ko boste
umaknili vašo privolitev; občasno vas bomo pozvali, da obnovite svoje soglasje. Ko umaknete soglasje,
Sapio ne bo več uporabljal vaših osebnih podatkov za te namene, vendar jih lahko v vsakem primeru obdrži,
zlasti če je to potrebno za zaščito interesov družbe Sapio pred morebitnimi zahtevki na podlagi take
obdelave.
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Osebne podatke, ki se obdelujejo za namen Skladnosti, bo Sapio obdržal za obdobje, ki ga določajo
posebne pravne obveznosti ali veljavna zakonodaja.
Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene Preprečevanja zlorab/Goljufij, bo Sapio obdržal za čas, ki je
nujno potreben za zgoraj navedene namene in do trenutka, ko bo Sapio zahteval, naj se na sodišču zaščiti
pred posredovanjem teh podatkov pristojnim organom.
8. Pravice zainteresirane stranke
Imate pravico, da kadarkoli zahtevate:
•

dostop do vaših osebnih podatkov (ali kopije teh osebnih podatkov), kot tudi nadaljnje informacije
o obdelavi, ki se izvaja na vaših podatkih;

•

popravljanje ali posodabljanje vaših osebnih podatkov, ki jih obdeluje Sapio, ko so ti nepopolni ali
zastareli;

•

izbris vaših osebnih podatkov iz podatkovnih baz Sapio;

•

omejevanje obdelave vaših osebnih podatkov s strani podjetja Sapio;

•

pridobitev vaših osebnih podatkov, v strukturirani, pogosto uporabljeni in samodejno berljivi obliki;

tako kot lahko:
•

nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov s strani podjetja Sapio;

•

prekličete soglasje za namene trženja.

Privolitev za namene Trženja, ki ste jo poslali po elektronski pošti, lahko prekličete z uporabo ustrezne
povezave, ki jo najdete na dnu vsake prejete e-pošte. Enak postopek se lahko uporabi za prenehanje
prejemanja Sapio novic (newsletter), če ste ga zahtevali kot storitev.
Poleg zgoraj navedenih načinov, lahko svoje pravice uveljavite tudi tako, da pišete Sapio na naslov:
info@devetak.si.
V vsakem primeru imate vedno pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu (organ za varstvo
osebnih podatkov), če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo.
9.

Spremembe

Ta politika zasebnosti velja od 3. maja 2018. Podjetje Sapio d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali
posodobitve te vsebine, delno ali v celoti, tudi zaradi sprememb veljavne zakonodaje. Sapio vas bo o teh
spremembah obvestil takoj, ko bodo uvedene in bodo zavezujoče takoj, ko bodo objavljene na spletnem

Stran 10 od 11

mestu, zato vas vabi, da redno obiskujete ta oddelek, da boste spoznali najnovejšo in posodobljeno različico
pravilnika o zasebnosti in kako Sapio uporablja vaše podatke.
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