JULIJ 2021

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV VEZANIH NA PREJEM NOVIC
1. Družba HABIT d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje, se šteje za upravljavca osebnih podatkov.
2. Informacije o varstvu osebnih podatkov pri družbi HABIT d.o.o.: habit@habit.si.
3. Upravljavec osebnih podatkov, družba HABIT d.o.o., bo na podlagi dane privolitve za namen
prejema obvestil o novostih na področju upravljanja stavb ter obvestila o novih izdelkih in
storitvah iz drugih dejavnosti (v nadaljevanju: novic), ki jih izvaja upravljavec, obdeloval podatke
razvidne iz Obrazca (ime, priimek, naslov, e-naslov, šifra plačnika, tel.št.).
4. Upravljavec bo podatke za hranil na podlagi dane privolitve hranil do preklica privolitve.
Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenega namena in pravne podlage
ter za predvideno obdobje hrambe, bodo shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih
podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično
zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.
5. Posameznik lahko prekliče privolitev za posredovanje elektronskega računa na elektronski naslov
v obliki sporočila na e-naslov: habit@habit.si.
6. Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do informiranosti, dostopa
do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do
neavtomatizirano sprejete odločitve.
Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno
opredeliti svojo zahtevo ter jo posredovati na e-naslov: habit@habit.si.
7. Če posameznik po kontaktu z upravljavcem še vedno meni, da so mu kršene pravice na podlagi
predpisov o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu
organu, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, na e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.
8. Obdelava osebnih podatkov se vrši s pooblaščenimi osebami upravljavca, pa tudi s pogodbenimi
obdelovalci (npr. zunanja IT podpora in zunanja računovodska služba) itd., s katerimi je
upravljavec sklenil ustrezni pisni dogovor o obdelavi osebnih podatkov skladno z zakonitimi
nameni.
9. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
10. Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali privoli v posredovanje podatkov za namene
posredovanja novic.
11. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.
12. Upravljavec bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP1; Uradni list RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1;
Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter Splošno
uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR).
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