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VSEBINA IZJAVE
Z dostopanjem in uporabospletnega mesta AutoBrief dostopnega prek domene www.autobrief.io
(“spletno mesto”) s pripadajočimi podstrani in pod-domenami postanete obiskovalec spletnega
mesta upravljalec spletnega mesta - gospodarska družba BRIEFD, družba za razvoj mobilnosti
d.o.o. s sedežem na naslovu Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana in matično število 8588511000
(“upravljalec”) od vas lahko pridobi nekatere osebne podatke in postane zbiratelj in upravljavec
teh osebnih podatkov.
Ta izjava opredeljuje način in metode, ki jih uporabljamo v povezavi z varovanjem ter zbiranjem,
uporabo in posredovanjem vaših osebnih podatkov. Upravljalec spletnega mesta bo z vašimi
osebnimi podatki upravljal v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v
Republiki Sloveniji ter neposredno uporabljivimi določbami evropskih uredb in direktiv, ki urejajo
področje varstva osebnih podatkov.
Vsi osebni podatki, ki jih bomo zbrali bodo namenjeni izključno uporabi na spletnem mestu ter
administraciji storitev, te podatke pa bo upravljalec uporabljal ali razkril le za namene, zaradi
katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije
oziroma drugiih držav.
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KAKŠNE PODATKE ZBIRAMO IN ZA KAKŠEN NAMEN
Spletno mesto zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime upravljalca internetnih storitev
in naslov IP, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani,
ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na
naše mesto.
V primeru, da se prijavite na elektronske novice ali na drug način posredujete svoje osebne
podatke v okviru uporabe spletnega mesta ter privolite v zbiranje in obdelavo teh podatkov za
namene pošiljanja informativnih, administrativnih ali promocijskih vsebin bomo od vas pridobili
tudi naslednje osebne podatke:
-

e-naslov,

-

vzdevek ali ime in priimek.

Upravljavec lahko podatke o obiskih spletnega mesta združi z anonimnimi demografskimi
podatki, ki jih lahko uporabimo za ponujanje ustreznejše vsebine spletnega mesta. V nekaterih
delih spletnega mesta z omejenim dostopom, bomo podatke o obiskih spletnega mesta z vašim
soglasjem združili z osebnimi podatki, če taki podatki obstajajo, da bi vam lahko ponudili
vsebino, prilagojeno po meri.
Če ne podate soglasja, vam prilagojena storitev ne bo na voljo in vaših osebnih podatkov ne
bomo združili s tistimi o obiskih spletnega mesta.
Upravljalec lahko vaše podatke razkrije, če jo to zakonsko določeno, ali v dobri veri, da je tako
ukrepanje potrebno za:
-

zagotovitev skladnosti z zakonskimi odredbami ali sodnimi postopki proti upravljavcu ali
spletnemu mestu;
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-

zaščito in varovanje pravic ali lastnine upravljalca;

-

ukrepanje v nujnih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih upravljalca ali
posrednikov, uporabnikov izdelkov ali storitev upravljavca ali javnosti.

PRAVICE OBISKOVALCEV V ZVEZI Z ZBRANIMI OSEBNIMI PODATKI
Upravljalec posameznikom zagotavlja naslednje pravice:

1. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov
Posameznik ima od upravljalca pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne
oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z njim. Upravljalec bo posameznika v primeru
popravka ali dopolnitve osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

2. Pravica do izbrisa/pozabe
Od upravljalca ima posameznik pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se
obdelujejo v zvezi z njim.

Ponudnik bo posameznika v primeru izbrisa osebnih podatkov o izbrisu brez odlašanja
obvestil.

V Kolikor želite, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov
spletnega mesta, nam to prosim sporočite na naslov: info@briefd.io
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3. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Posameznik ima od upravljalca pravico zahtevati, da upravljalec omeji obdelavo njegovih
osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave
ali vložitve ugovora.

4. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Posameznik ima od upravljalca pravico zahtevati, da mu posreduje osebne podatke, ki jih
obdeluje v zvezi z njim.

Posameznik ima od upravljalca pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi
z njim, na njegovo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

5. Pravica do ugovora
Poleg pravice do preklica privolitve lahko, v primeru uporabe osebnih podatkov
posameznika za namene obveščanja oz. neposrednega trženja, posameznik kadarkoli pisno
zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov v ta namen.

V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljalec osebne podatke
posameznika v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice posameznik lahko uveljavi s pisno oziroma elektronsko zahtevo upravljalecu.
Zahtevo pošljete po pošti na naslov BRIEFD, družba za razvoj mobilnosti d.o.o. Štukljeva
cesta 40, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@briefd.io.
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6. Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Od upravljalca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki,
zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami ter naslednje informacije:
-

namen obdelave,

-

vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami,

-

uporabnike vaših osebnih podatkov,

-

predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,

-

vir osebnih podatkov.

7. Kršitev varstva osebnih podatkov
V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana
verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za
vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje
pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni
organ.

8. Pravica do pritožbe
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite
pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška
59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.
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POVEZAVE DO SPLETNIH MEST TRETJIH OSEB
Spletno mesto lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki jih BRIEFD ne upravlja.
S klikom na povezavo do spletnega mesta tretje osebe boste preusmerjeni na spletna mesta, ki
niso pod nadzorom in upravljanjem družbe BRIEFD. Za vprašanja glede odgovornosti za zbiranje
in obdelavo vaših osebnih podatkov se v tem primeru uporabljajo izjave o varstvu osebnih
podatkov ali politike zasebnosti tretjih oseb, ki upravljajo s takimi spletnimi mesti.

SPLOŠNE INFORMACIJE
Upravljalec si pridržuje pravico, da spremeni, to politiko zasebnosti po lastni presoji, glede na
potrebe, ki izhajajo iz sprememb poslovnega modela, zakonodaje ali poslovnih praks.
Ko to storimo, bomo ustrezno spremenili datum zadnje spremembe, prikazan na vrhu izjave.
Morebitne spremembe pričnejo veljati z objavo spremenjene izjave na spletnem mestu.
V primeru vseh vprašanj, nejasnosti in uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se
obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:
BRIEFD,

družba

Štukljeva

cesta

za

razvoj
40,

mobilnosti
1000

info@briefd.io
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