
 

         Številka kartice: 
    

PRISTOPNICA 

  

  

Spol 

                                           

M              Ž 

    

Ime 

    

Priimek 

    

Rojstni datum 

    

Ulica in hišna številka 

    

    

Poštna številka in kraj 

    

Država 

    

E - pošta 

    

G SM 

    

  Dovoljujem, da  EUROTON   uporablja moje osebne podatke iz   

Pristopnice za namene poslovanja  z Euroton kartico ugodnosti   in   

neposredno trženje  –   obveščanje o novostih poslovanja in   

ponudbe  EUROTON , ter da  EUROTON   uporablja moje osebne podatke  
iz   Pristopnice in podatke nakupljenih  izdelkov za proučevanje   

nakupovalnih navad in posledično ciljnega trženja. Na podlagi   

tega bom upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in   

ugodnosti. S podpisom te Pristopnice potrjujem, da sem   

seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja za imetnike  Euroton  kartice  
ugodnosti   in da so vsi navedeni podatki resnični.   

Imetnik  Euroton kartice ugodnosti   lahko kadarkoli pisno ali na drug   

dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov   

trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke   

za namen n eposrednega trženja. 
  

                                                   

DA             NE 

  

Število  avtomobilov 

  

v gospodinjstvu 

  

Imate tudi motor?        

                

DA              NE 

  

  
S podpisom te Pristopnice izrecno soglašam, da me 

  

obveščate prek sledečih naslovov za 
  obveščanje: 

  

Znamke 

  

vozil 

  

in letnice  izdelave 

    

              domači naslov 
                        e - pošta              GSM 

  
  

Izbrane naslove označite z ''X''.   
  
  

  

Podpis 
  

  

  

  

Izpolni trgovina 

  

  

ID trgovine 

    

Datum 
     Podpis odgovorne osebe 

  
  

    

S te registrirani na 

  

i www.euroton.s 

  

  

http://www.euroton.si/
http://www.euroton.si/
http://www.euroton.si/
http://www.euroton.si/


 

  



Splošni pogoji  
Splošni pogoji poslovanja za imetnike Euroton kartice ugodnosti  

  

1. Euroton kartica ugodnosti  

1.1 Euroton kartica ugodnosti je kartica ugodnosti, ki kupcem v trgovinah Euroton 

omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo ob nakupih na navedenih prodajnih 

mestih, na območju Republike Slovenije.  

2. Imetnik Euroton kartice ugodnosti  

2.1. Euroton kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka fizična ali pravna oseba. Za osebe, 

mlajše od 15 let, je za pridobitev kartice obvezen tudi podpis staršev ali zakonitih 

zastopnikov.   

2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno Euroton kartico ugodnosti. Fizična 

oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum ...), kot jih že ima obstoječi 

imetnik kartice, dodatne Euroton kartice ugodnosti ne more pridobiti.  

3. Izdajatelj  

3.1. Izdajatelj in lastnik Euroton kartice ugodnosti je družba Euroton d.o.o., Tržaška 

cesta 383, Ljubljana (v nadaljevanju: EUROTON).  

4. Splošni pogoji poslovanja  

4.1. Za pridobitev in uporabo Euroton kartice ugodnosti veljajo ti Splošni pogoji 

poslovanja za imetnike Euroton kartice ugodnosti, ki so objavljeni na spletni strani 

www.euroton.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike Euroton kartice ugodnosti so 

dostopni tudi v vseh trgovinah Euroton.  

4.2. EUROTON si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev 

poslovanja. Imetniki Euroton kartic ugodnosti bodo o vseh spremembah teh Splošnih 

pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.euroton.si. Spremembe Splošnih 

pogojev poslovanja zavezujejo imetnike Euroton kartice ugodnosti po preteku 15 

(petnajstih) dni od dne objave spremembe.  

5. Uporaba  

5.1. Euroton kartico ugodnosti lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah Euroton na 

območju Republike Slovenije.  

5.2. Imetnik lahko Euroton kartico ugodnosti uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih 

mestih, navedenih v točki 5.1.   

5.3. Izraz Euroton kartica ugodnosti se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja tako 

za kartico v plastični obliki kot tudi nalepke z EAN kodo kartice. Imetnik lahko ugodnosti 

Euroton kartice ugodnosti uporablja s posredovanjem kartice v plastični obliki, katerekoli 

nalepke z EAN kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov z EAN kodami prodajnih akcij ob 

predložitvi Euroton kartice ugodnosti (v katerikoli od naštetih oblik). Kartico v plastični 

obliki, nalepke z EAN kodo kartice, e-kartico in/ali kupone z EAN kodami prodajnih akcij 

iz teh Splošnih pogojev poslovanja, lahko imetnik na lastno odgovornost v uporabo 

posreduje tudi izbranim osebam, pri čemer EUROTON ne prevzema odgovornosti za 

uporabo Euroton kartice ugodnosti, nalepk z EAN kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov z 

EAN kodami prodajnih akcij prinosnika.  

6. Pridobitev Euroton kartice ugodnosti  

6.1. Euroton kartico ugodnosti je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj izpolni 

Pristopnico, ki jo pridobi v trgovinah Euroton (v nadaljevanju: prijavna mesta).  

6.2. Euroton kartico ugodnosti je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi 

EUROTON na Pristopnici posreduje naslednje osebne podatke: spol, ime, priimek, rojstni 

datum, podatke o prebivališču, e-mail naslov, GSM številko, podatek o statusu 

upokojenca, podpiše obrazec ter hkrati dovoli zbiranje ter uporabo podatkov o 

nakupljenih izdelkih. EUROTON bo z dovoljenjem prijavitelja navedene podatke 

uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih 

ugodnostih; podatki se bodo uporabljali tudi za namene proučevanja nakupovalnih navad 

in posledično neposrednega trženja.  

6.3. Prijavitelj lahko pridobi Euroton kartico ugodnosti tudi tako, da izpolni obrazec, ki 

ga pridobi na spletni strani www.euroton.si, ga natisne, podpiše ter posreduje na 

katerokoli prijavno mesto.  

6.4. Po oddaji izpolnjene in podpisane Pristopnice prijavitelj prejme en komplet Euroton 

kartice ugodnosti.  

6.5. Komplet Euroton kartice ugodnosti vsebuje eno običajno kartico v plastični obliki z 

EAN kodo.  

6.6. Euroton kartica ugodnosti se aktivira ob prvem skeniranju na blagajni v trgovinah 

Euroton. Podatki o imetniku kartice bodo zabeleženi v računalniški sistem na prodajnem 

mestu, pod pogojem, da so Pristopnice skladno s točko 6.2. pravilno izpolnjene.  

7. Osebni podatki  

7.1. Kupec s svojim podpisom na Pristopnici dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji 

kartice preveri vse podatke, navedene na Pristopnici, in jih elektronsko obdela. Kupec 

odgovarja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z uporabo Euroton 

kartice ugodnosti, resnični in točni. EUROTON ne odgovarja za posledice neresničnih 

podatkov.  

7.2. EUROTON bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 6.2. teh 

Splošnih pogojev, kot tudi neobvezne podatke na Pristopnici, sam ali prek pogodbenega 

obdelovalca osebnih podatkov, obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega 

Zakona o varstvu osebnih podatkov.  

7.3. EUROTON bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki Euroton kartice 

ugodnosti izpolnili ter posredovali EUROTON-u v zvezi z imetništvom Euroton kartice 

ugodnosti, povezoval s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo 

hranjeni v bazi podatkov v družbi EUROTON in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih 

osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo 

obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki 

bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi 

demografski bodisi transakcijski. EUROTON bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo 

imetnik Euroton kartice ugodnosti posredoval na Pristopnici oz. drugih obrazcih 

EUROTON-u, osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali 

začasnega prebivališča, e-mail, status upokojenca, GSM številko, število članov v 

gospodinjstvu in podatke o otrocih) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter 

storitev (neposredno trženje).  

7.4. EUROTON sme osebne podatke vpogledati in uporabiti tudi v primeru suma kaznivih 

dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.  

7.5. Imetnik Euroton kartice ugodnosti lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način 

zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove 

osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan 

v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen 

neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen 

način (npr. prek e-maila) obvestiti imetnika Euroton kartice ugodnosti, ki je to zahteval.  

7.6. V primeru, da imetnik zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za 

namen neposrednega trženja, mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje 

članstva (postopek opisan v 12. točki teh Splošnih pogojev poslovanja). EUROTON-u mora 

vrniti Euroton kartico ugodnosti, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, 

EUROTON pa ga odjavi iz baze imetnikov Euroton kartice ugodnosti.  

7.7. Imetnik Euroton kartice ugodnosti, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko 

odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM).  

8. Ugodnosti  

8.1. Euroton kartica ugodnosti omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so 

navedene na spletni strani www.euroton.si, oz. jih prejme na domači naslov, e-mail ali 

GSM.  

8.2. Ugodnosti, ki jih imetniku kartice omogoča Euroton kartica ugodnosti, so imetniku 

individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, se 

spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.  

8.3. Z Euroton kartico ugodnosti ni mogoče uveljavljati ugodnosti za kavcije in darilne 

kartice. Prav tako z Euroton kartico ugodnosti ni mogoče uveljavljati ugodnosti za nakup 

tistega, kar je v določenem obdobju krovno/generalno izključeno iz popustov.  

8.4. Imetnik Euroton kartice ugodnosti, ki v Evropski Uniji nima niti stalnega niti 

začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno 

izpolnjen obrazec pridobi samo v primeru, da po koriščenju popusta oz. dobroimetja z 

Euroton kartice ugodnosti na računu za plačilo na enem računu ostane znesek v višini več 

kot 50,00 EUR.  

9. Spletni portal www.euroton.si  

9.1. Spletni portal www.euroton.si predstavlja vstopno točko, kjer je lahko imetnik 

Euroton kartice prek spleta seznanjen z ugodnostmi, stanjem na kartici, lahko pa tudi 

ureja svoje podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji ter izvaja nakupe in koristi 

morebitno dobroimetje.  

9.2. Dostop do portala www.euroton.si je možen na način, da se uporabnik registrira v 

spletni trgovini pred izdelavo kartice in na že obstoječo registracijo opozori ob 

pridobivanju kartice oz. naknadno obvesti prodajalca, da naj priključi kartico na njegov 

spletni račun. Aktivacijo dostopa imetnik prejme na navedeni e-mail, ki mora biti enak 

kot ob registraciji spletnega računa.  

10. Sprememba podatkov  

10.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na Pristopnici ali 

prek portala www.euroton.si v zvezi s prijavo ter uporabo Euroton kartice ugodnosti, 

spremenijo, je dolžan imetnik spremembo podatkov sporočiti v roku 30 (trideset) dni od 

nastale spremembe. To stori z izpolnitvijo obrazca Sprememba osebnih podatkov, ki ga 

pridobi na vseh prijavnih mestih. Izpolnjen in podpisan obrazec imetnik Euroton kartice 

ugodnosti posreduje na katerokoli prijavno mesto.  

10.2. Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi neposredno na portalu www.euroton.si 

z uporabo gesla. Za uporabo portala www.euroton.si mora imetnik Euroton kartice 

ugodnosti razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto. Imetnik mora ob prijavi 

EUROTON-u posredovati naslov svoje elektronske pošte.  

10.3. Spremenjene podatke bo EUROTON upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni 

od dne prejema spremembe.  

10.4. V primeru spremembe GSM številke se podatki, ki so posredovani za namene 

uporabe EUROTON kartice ugodnosti, SMS/MMS obveščanja ter aplikacije EUROTON iz teh 

Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno. Imetnik Euroton kartice 

ugodnosti mora v primeru spremembe GSM številke ponovno izvesti postopek, naveden v 

teh Splošnih pogojev poslovanja.  

10.5. Sprememba imena oz. imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju 

sedanjega/trenutnega imetnika Euroton kartice ugodnosti.  

11. Menjava kartice in prenos dobroimetja ter drugih ugodnosti  

11.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, ko želi imetnik kartice novo 

Euroton kartico ugodnosti, obvesti o tem EUROTON po e-pošti in se dogovori za novo.  

11.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne Euroton kartice ugodnosti, ki ga je imetnik 

Euroton kartice ugodnosti pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani 

katerekoli osebe, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo Euroton 

kartico ugodnosti. Stara Euroton kartica ugodnosti preneha veljati.  

11.3. Menjavo kartice ni možno izvesti tudi prek portala www.euroton.si.  

11.4. V primeru, da je Euroton kartica ugodnosti imetniku na kakršenkoli način odtujena, 

EUROTON ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti Euroton kartice ugodnosti s 

strani tretjih oseb.  

11.5. V primeru menjave Euroton kartice ugodnosti, se podatki, ki so posredovani za 

namene uporabe EUROTON kartice ugodnosti, SMS/MMS obveščanja ter aplikacije 

EUROTON iz teh Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno. Imetnik Euroton 

kartice ugodnosti mora v primeru menjave kartice, ponovno izvesti postopek, naveden v 

teh Splošnih pogojev poslovanja.  

11.6. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku. V primeru, da imetnik kot 

podatke za nadomestno kartico, navede podatke druge osebe, EUROTON izda kartico 

novemu imetniku.  

12. Odjava oz. prenehanje članstva  

12.1. V primeru, da želi imetnik Euroton kartice ugodnosti odjaviti kartico, mora napisati 

in podpisati dopis o prenehanje članstva, ter ga posredovati kateremukoli prijavnemu 

mestu, v skladu s točkama 7.5. in 7.6. teh Splošnih pogojev poslovanja.  

12.2. Imetnik Euroton kartice ugodnosti ne more kartice odjavi prek www.euroton.si.  

12.3. Po posredovanju dopisa o prenehanju članstva na prijavnemu mestu se imetništvo 

kartice ukine. Morebitno dobroimetje oz. nekoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na 

Euroton kartic ugodnostii v trenutku odjave, pa se izničijo.  

12.4. Ob prenehanju članstva imetnik ne more več uporabljati ugodnosti iz teh Splošnih 

pogojev poslovanja.  

13. Kuponi   

13.1. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da EAN kodo predloži v 

skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je 

predmet prodajne akcije v kuponu. Število možnega koriščenja posameznih ugodnosti, ki 

jih prejme imetnik kartice s kuponom z EAN kodo, je odvisno od posamezne prodajne 

akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.  

14. Veljavnost Euroton kartice ugodnosti  

14.1. Euroton kartica ugodnosti velja do preklica izdajatelja ali imetnika.  

14.2. EUROTON sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru bistvene kršitve 

teh splošnih pogojev.  

 

 

 

 



15. Koriščenje dobroimetja  

15.1. Imetnik Euroton kartice ugodnosti lahko dobroimetje, ki ga je pridobil v tekočem 

koledarskem letu in je naloženo na Euroton kartic ugodnostii, koristi najkasneje do 31. 

januarja naslednje leto.  

15.2. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje 

računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, EUROTON imetnikom za čas sistemskih 

motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova Euroton kartice ugodnosti.  

16. Zlorabe  

16.1. EUROTON kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Euroton kartice 

ugodnosti in ni dolžan preverjati identitete kupca.  

17. Komuniciranje  

17.1. EUROTON bo imetnike kartic o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal 

prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartic. Z imetniki kartic, ki so tuji 

državljani, pa bo EUROTON komuniciral izključno prek elektronske pošte in/ali 

mobilnega telefona.  

18. Končna določba  

18.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v 

Ljubljani.  

 

Privolitev 

 

1.1. Z vpisom svojih osebnih podatkov, izbiro dovoljenih namenov obdelave in oddajo 

pristopnice izjavljam, da sem polnoletna oseba in prostovoljno dajem privolitev v 

obdelavo svojih osebnih podatkov in neposredno trženje po elektronski pošti. 

1.2. S to privolitvijo se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov: 

1. za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil upravljavca zbira 

podatke o mojem elektronskem naslovu, 

2. za namen pošiljanja vabil na dogodke upravljavca zbira podatke o mojem 

elektronskem naslovu, mobilni telefonski številki, imenu in priimku, 

3. za namene pošiljanja posebnega popusta za rojstni dan zbira in obdeluje 

podatke o datumu rojstva, 

4. za namen izdaje kartice zvestobe ime kartice, spremljanja nakupov in 

zagotavljanja popustov zbira podatke o mojem imenu in priimku, naslovu, 

pošti in kraju, mobilni telefonski številki. 

1.3 Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke 

kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate 

odjavo in vrnete kartico zvestobe. 

1.4.  Upravljavec bo obdeloval osebne podatke tako dolgo, dokler ne bo prejel zahteve za 

odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bo več 

uporabljal zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na 

dogodke ter za potrebe spremljanja nakupov in zagotavljanja popustov s kartico 

zvestobe. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bodo podatki ostali shranjeni v zbirki 

upravljavca še pet let, nato bodo izbrisani. 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. 

1.5. Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi 

povezavo na spletno stran z enostavno odjavo oziroma preklicem privolitve oziroma bomo 

poslali e-naslov, na katerega lahko prekličite prijavo. 

1.6. Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje 

novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti ter zaposleni, ki skrbijo za program 

kartic zvestobe. 

1.7. Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o 

varstvu podatkov (GDPR). 

 

Kontaktni podatki 

1.1. Upravljavec osebnih podatkov za to privolitev je: 

Euroton d.o.o., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, info@euroton.si, 01-200-26-76 

1.2. Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje 

novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti ter zaposleni, ki skrbijo za program 

kartic zvestobe. 

 

Oznaka zbirke pri upravljavcu je EDO-005. 

 

Informacije o vaših pravicah 

 

1. Pravica do dostopa do podatkov 

1.1. Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate 

pravico tudi do vpogleda v te podatke. 

1.2. Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to 

pisno zahtevate po elektronski pošti ali pisno po pošti. 

2.  Pravica do izbrisa ( "pravica do pozabe") 

2.1. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da 

brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, 

mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v 

naslednjih primerih:  

1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja 

(glejte pravico do ugovora), 

2. če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, 

3. osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 

4. osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih. 

2.2. Izbrisa ne bomo izvedli, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: 

1. za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov, 

2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

2.3. Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno 

zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti 

zgoraj. 

3. Pravica do popravka 

3.1. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da 

brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. 

3.2. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih 

podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

4. Pravica do ugovora 

4.1. Ker osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate kot 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate 

obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z 

oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem. 

5. Pravica do omejitve obdelave 

5.1. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da 

omejimo obdelavo v primeru:  

1. če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča 

preveriti točnost osebnih podatkov, 

2. je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev 

njihove uporabe, 

3. osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za 

uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, 

na katerega se nanašajo, 

4. ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili 

ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi kot upravljavca 

prevladajo nad vašimi razlogi kot posameznika. 

 

5.2. Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko 

podatki le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le: 

1. z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo, 

2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 

3. zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali 

4. zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 

5.3. Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas 

moramo o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki. 

5.4. Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo 

vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih 

podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti 

zgoraj. 

6. Pravica do pritožbe nadzornemu organu 

6.1. Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri 

nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je 

vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih 

podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

6.2. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o 

stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 

78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

6.3. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite 

pritožbo na naslov:  

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 

230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi 

obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi. 

7. Obdelovalci osebnih podatkov 

7.1. Obdelovalec osebnih podatkov, ki zagotavlja tehnično delovanje elektronskih 

privolitev ter hrambo zbranih podatkov je:  

COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Telefon: 02 3003 500, info@comtron.si 

8. Posredovanje osebnih podatkov 

8.1. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v 

primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke 

zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi. 

9. Pravica do prenosljivosti podatkov 

9.1. Kot posameznik imate pravico, da v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 

berljivi obliki prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali 

upravljavcu. Pod določenimi pogoji lahko zahtevate, da se ti podatki posredujejo 

drugemu upravljavcu. 

 

Euroton d.o.o., maj 2018  

 


