POLITIKA ZASEBNOSTI
Emmett Slovenija, ki ga zastopa Daša Hodalič Peterlin s.p., Ziherlova 38, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju upravljavec) ceni zaupnost osebnih podatkov in zasebnost, zato njihove podatke skrbno
varuje tudi pred vdorom tretjih oseb.
Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi
izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na
isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete
ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za
katerega se podatki zbirajo.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:
•

pravico do dostopa do podatkov,

•

pravico do popravka,

•

pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

•

pravico do omejitve obdelave,

•

pravico do ugovora

•

ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Posredovane osebne podatke Upravljavec uporablja za namene obveščanja. Podatke za ta namen
obdeluje do preklica privoljenja.
Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate na
elektronski naslov info.emmett@gmail.com.
Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate
pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.
Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so
podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.
Upravljavec se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov z določili
veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Emmett Slovenija za potrebe opravljanja svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje
podatke:

•

ime in priimek,

•

naslov in kraj bivanja (stalno/začasno),

•

naslov elektronske pošte,

•

kontaktno telefonsko številko,

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki so predloženi, Upravljavec ne odgovarja.
Osebni podatki so uporabljeni le za namene, za katere je bilo dano soglasje.
Upravljavec se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, kolikor je to dolžan v
skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako
ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in
uresničevanje zakonitih interesov Upravljavca.
POGOJI UPORABE
Vse informacije na spletni strani Emmett Slovenija so, če ni izrecno drugače določeno, informacije
javnega značaja.
Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na naši spletni strani in
skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in
pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali
posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali
netočnih informacij, ki bi se znašle na spletni strani.
Spletna stran Emmett Slovenija vsebuje povezave do drugih spletnih strani drugih pravnih in fizičnih
oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh
strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne
veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.
Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez
predhodnega obvestila.

