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Izjava o varovanju zasebnosti  

Uvodna določila Izjave o varovanju zasebnosti  

Veselimo se vašega zanimanja za naše podjetje. Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne 

strani http://www.eea.si/ nam je zelo pomembna, zato vas bomo v nadaljevanju podrobno 

seznanili z obdelavo osebnih podatkov. Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno 

podjetje EEA Medved d.o.o., Podšmihel 1C, 3270 Laško (v nadaljevanju upravljavec). 

Upravljavec se pri obdelavi osebnih podatkov strogo drži veljavnih določil glede varstva 

podatkov. Upravljavcu pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob 

upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu. 

Ta izjava o varstvu podatkov velja samo za spletno stran na kateri se nahajate, ne pa tudi za 

spletne strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe. Preverite izjave o varstvu podatkov 

spletnih strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe, saj so te spletne strani zunaj našega 

nadzora in upravljavec ni odgovoren za njihovo vsebino in ukrepe glede varstva podatkov. 

Poleg Izjave o varovanju zasebnosti vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko piškotkov, ki 

razkriva katere piškotke zbiramo in za kakšne namene. 

Kontaktne informacije 

Vsa vprašanja, pomisleke ali komentarje o tej Izjavi o varovanju zasebnosti ali kakršne koli 
zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki nam pošljite na spodnje kontaktne podatke. Podatki, 
ki jih navedete ob stiku z nami, bodo obdelani za obravnavo vaše zahteve in bodo izbrisani, ko 
bo vaša zahteva izpolnjena, pri čemer lahko omejimo obdelavo zadevnih informacij v skladu z 
zakonsko določenimi roki hrambe. 

• Naziv podjetja:  EEA ELEKTROINSTALACIJE, ELEKTROMEHANIKA,  
AKU SERVIS Medved d.o.o. 

• Sedež podjetja:  Podšmihel 1, 3270 Laško 
• Davčna številka:  SI 31966063 
• Matična številka:   6743323000 
• Telefonska številka: +386 (0) 3 7338970 
• Elektronski naslov:  info@eea.si   

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

Obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega 
spremljanja posameznikov, poleg tega upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov 
in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, zato ni imenoval pooblaščene osebe 
za varstvo podatkov. 

Varnost podatkov 

Upravljavec je za zaščito vaših podatkov sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki 

vaše podatke med drugim ščitijo pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Sprejeti 

ukrepi se redno preverjajo in nenehno prilagajajo stanju tehnike. Če pride do kršitve varstva 

vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, 

vas bomo o tem nemudoma obvestili. 

http://www.eea.si/
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Uporaba s strani otrok oziroma mladoletnih oseb 

Treba je opozoriti, da lahko vse obdelave osebnih podatkov uporabljajo izključno osebe, ki so 

dopolnile najmanj petnajst (15) let. Uporaba sistemov in orodij in s tem povezana obdelava 

podatkov uporabnikom pod to starostno mejo nista dovoljeni brez odobritve staršev oziroma 

skrbnikov. Če bi kljub temu prišlo do takšne obdelave podatkov, jo bomo ustavili takoj, ko zanjo 

izvemo.  

Zbiranje in nadaljnja obdelava osebnih podatkov 

Evidenca dejavnosti obdelave in informacije posamezniku 

Z namenom identifikacije in popisa vseh vrst osebnih podatkov katere obdeluje upravljavec,  
slednji vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, katere namen je omogočiti popoln 
pregled nad tokom osebnih podatkov. Evidenca dejavnosti obdelave je obenem podlaga za 
sprejem tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov pri 
upravljavcu.  

Omenjena evidenca se vodi na način, da so posamezniku za vsako posamezno zbirko podatkov 
na voljo vsaj naslednje informacije:  

• na kakšni pravni podlagi se podatki obdelujejo,  

• kaj je namen obdelave osebnih podatkov,  

• na katere kategorije posameznikov se nanašajo osebni podatki,  

• katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo,  

• morebitne osebe oziroma uporabnike, katerim so osebni podatki lahko razkriti,  

• ali se podatki iznašajo v tretjo državo in/ali mednarodno organizacijo,  

• kakšen je predviden rok hrambe oziroma izbrisa podatkov ter  

• s katerimi tehničnimi, organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi se zagotavlja varstvo osebnih 
podatkov. 

Evidenca dejavnosti obdelave se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni 

zbirki. Vpogled v vzpostavljeno evidenco upravljavec omogoča vsakomur, ki to zahteva in ima za 

vpogled ustrezno pravno podlago, ki jo upravljavcu izkaže. 

Posamezne zbirke podatkov, ki so vzpostavljene pri upravljavcu:  

• Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih, 

• Evidenca podatkov o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja, 

• Evidenca podatkov o stroških dela, 

• Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih, 

• Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa, 

• Evidenca podatkov o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih, 

• Evidenca podatkov o izvajalcih podjemnih pogodb, 

• Evidenca podatkov o študentskem in dijaškem delu, 

• Evidenca podatkov o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih 
praktičnega znanja delavcev, 

• Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih, 



• Evidenca podatkov o potnih nalogih z obračunom, 

• Evidenca podatkov o kupcih in dobaviteljih, 

• Evidenca podatkov o osebah, ki imajo kodo za alarmni sistem, 

• Evidenca podatkov o dnevni razporeditvi zaposlenih monterjev, 

• Evidenca podatkov o uporabnikih službenih telefonov, 

• Evidenca podatkov o uporabnikih službenih vozil, 

• Evidenca podatkov o kontaktnih osebah naročnikov družbe, 

• Evidenca podatkov o videonadzoru. 

Upravljavec v nadaljevanju podrobneje definira tudi obdelavo podatkov, ki se izvaja na tej 
spletni strani.  

Informativni obisk spletne strani  

V kolikor obiščete našo spletno platformo iz informativnih razlogov, torej brez posredovanja 
osebnih podatkov v kakršni koli obliki, lahko samodejno zbiramo podatke o vas, ki bodo 
vsebovali osebne podatke le v omejenih primerih in jih samodejno prepozna naš strežnik, kot 
naprimer: 

• dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP naslov, verzija brskalnika, čas dostopa) 

Vaših podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki. Navedeni 
podatki se hranijo izključno v elektronski obliki. 

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je naš lastni zakoniti (legitimni) interes za katerega 
si prizadevamo in sicer za pomoč pri zagotavljanju učinkovitih storitev, izboljševanje ponudbe 
in optimiziranje ponujenih storitev (npr. za prilagoditev naše spletne platforme potrebam vaše 
naprave). Z uveljavljanjem svojih zakonitih interesov ne bomo pretirano posegali v vaša 
razumna pričakovanja zasebnosti. 

Vaši osebni podatki pri obisku spletne strani se bodo prenesli upravljavcu spletne strani zaradi 
delovanja spleta. Vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani, ne bomo delili 
s tretjimi osebami, razen v primerih, ko bi nam to predpisovale zakonske obveznosti. 

Vaši podatki se bodo hranili trideset (30) dni od vašega posameznega obiska spletne strani. 

Povpraševanje preko kontaktnega obrazca 

V kolikor se odločite za kontaktiranje oziroma posredovanje povpraševanja preko kontaktnega 
obrazca na spletni strani, zbiramo osebne podatke o vas kot naprimer: 

• dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP naslov, verzija brskalnika, čas dostopa) 
• ime in priimek 
• kontaktni elektronski naslov 
• zadeva povpraševanja 
• dodatni podatki, ki so vsebovani v vašem sporočilu  

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je naš lastni zakoniti (legitimni) interes za katerega 
si prizadevamo in sicer za namen izvajanja poslovne komunikacije, kot je odgovarjanje na vaše 
povpraševanje in na vaša druga zastavljena vprašanja. Z uveljavljanjem svojih zakonitih 
interesov ne bomo pretirano posegali v vaša razumna pričakovanja zasebnosti.  

Namen obdelave vaših podatkov je vzpostavitev poslovne komunikacije. Največkrat gre za 
nudenje pomoči in odgovarjanje na vaša vprašanja oziroma povpraševanja in pripravo ter 
posredovanje želene ponudbe za medsebojno sodelovanje. Vedno kadar bomo želeli podatke 



uporabiti za drug namen, bomo skrbno pretehtali ali sta namena združljiva in ali je takšna 
obdelava z naše strani dopustna. 

Vaši osebni podatki pri obisku spletne strani se bodo prenesli upravljavcu spletne strani zaradi 
delovanja spleta. Vaših osebnih podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primerih, 
ko bi nam to predpisovale zakonske obveznosti. 

Vaši podatki se bodo hranili skladno z zakonsko določenimi roki.  

Pogodbena obdelava podatkov 

Pogodbeni obdelovalci so skrbno izbrani in z ustreznimi tehničnimi ter organizacijskimi ukrepi 

skrbijo za to, da se obdelava vaših podatkov izvaja v skladu z določbami o varstvu podatkov in 

je zagotovljena zaščita vaših pravic. Pogodbeni obdelovalci posredovanih osebnih podatkov ne 

smejo uporabljati za lastne ali reklamne namene ali jih posredovati tretjim osebam. 

Poleg tega tudi upravljavec podatkov ne posreduje tretjim osebam (npr. podjetjem, ki se 

ukvarjajo z zbiranjem naslovov, ali podjetjem, ki izvajajo direktno oglaševanje). 

Piškotki  

Podatke zajemamo samodejno z uporabo piškotkov. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki 

se naložijo na vaš računalnik ob vašem obisku spletne platforme. Spletni platformi so piškotki v 

pomoč, da vas prepozna ob ponovnem obisku in nam posreduje informacije o vaših aktivnostih 

na naši spletni platformi. Piškotki torej zbirajo informacije glede vaše uporabe spletne 

platforme ter podatke glede vaše naprave, s katero dostopate do spletne platforme. V tem 

primeru gre za vaš IP naslov, tip brskalnika in demografske podatke, v primeru da ste na našo 

spletno platformo prišli preko druge povezave pa tudi URL naslov druge spletne strani. 

Obstajajo različne vrste piškotkov. Z vidika njihove življenjske dobe (kako dolgo so shranjeni na 

vašem računalniku) ločimo »začasne oz. sejne« in »trajne oz. shranjene« piškotke. Začasni 

piškotki se shranijo le za čas vašega obiska na spletni platformi in se samodejno zbrišejo v 

trenutku ko zaprete vaš spletni brskalnik. Na nasprotni strani pa trajni piškotki ostanejo 

shranjeni na vaši napravi tudi potem, ko niste več na spletu. Na vaši napravi (računalniku, 

mobilnem telefonu) so shranjeni določen čas in se ponovno aktivirajo vsakič, ko obiščete 

spletno platformo, kjer so piškotki nastali. 

Politika piškotkov vam je na voljo tukaj.  

Izmenjava podatkov 

Vaši osebni podatki bodo razkriti tretjim osebam le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev našega 

pogodbenega razmerja. Pravna podlaga za prenos vaših osebnih podatkov sta točki b) in f) 1. 

odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in predstavljata naš zakoniti 

interes za izvajanje naših splošnih pogojev poslovanja ali drugih pogodb, sklenjenih z vami. 

Za namen opisovanja svojih storitev ter druge zakonite namene lahko potencialnim partnerjem, 

oglaševalcem ter drugim uglednim tretjim osebam razkrijemo anonimne skupne statistične 

podatke o uporabnikih spletne strani, vendar takšni podatki ne bodo vsebovali nobenih osebnih 

podatkov. 

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim izvajalcem, ki nam pomagajo pri zagotavljanju 

storitev, ki jih ponujamo preko spletne platforme. Tak prenos bo vedno temeljil na sporazumu 



o obdelavi osebnih podatkov, zaradi česar bodo naši izvajalci vaše osebne podatke uporabili le 

v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih funkcij, in bodo pogodbeno zavezani, da bodo 

vaše osebne podatke obdelovali le v našem imenu in skladno z našimi zahtevami. 

Varnost 

Za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem osebnih podatkov smo vpeljali razumne 

najsodobnejše varnostne ukrepe, ki so pod našim nadzorom (npr. naše varnostne in zasebne 

politike se po potrebi redno pregledujejo in izboljšujejo, do osebnih podatkov pa ima dostop le 

pooblaščeno osebje). Čeprav ne moremo zagotoviti, da do izgube, zlorabe ali spreminjanja 

informacij ne bo nikoli prišlo, uporabljamo vsa razumna prizadevanja za njihovo preprečevanje. 

Upoštevati morate, da pošiljanje informacij po internetu nikoli ni popolnoma varno. Ne 

moremo jamčiti za varnost informacij, ki jih pošljete prek naše spletne platforme, čeprav so v 

tranzitu po internetu in je kakršno koli posredovanje na lastno odgovornost. 

Hramba podatkov 

Prizadevamo si, da bi bile naše dejavnosti obdelave v zvezi z vašimi osebnimi podatki čim bolj 

omejene. Če v tej Izjavi o varovanju podatkov ni določenih rokov hrambe, bodo vaši osebni 

podatki shranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega smo 

jih zbrali, in po potrebi, dokler to zahtevajo zakonsko določeni roki hrambe podatkov. 

Pravice posameznika glede obdelave podatkov 

V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov imate kot posameznik naslednje 

pravice: 

• Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih 

podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli 

prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve 

izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje 

upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletni platformi http://www.eea.si/. 

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih 

posledic ali sankcij, vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve 

za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih 

storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. 

• Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico od upravljavca dobiti 

potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do 

osebnih podatkov in določene informacije; o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, 

o uporabnikih, o obdobjih hrambe oziroma merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice 

do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do 

pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter 

pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 

Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 

• Pravica do popravka osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec 

brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot 

http://www.eea.si/


posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih 

podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

• Pravica do izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”): Kot posameznik imate pravico 

doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, 

upravljavec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od 

naslednjih razlogov: 

− podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma drugače obdelani; 

− če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; 

− če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; 

− podatki so bili obdelani nezakonito; 

− podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali 
pravom države članice, ki velja za upravljavca; 

− podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe. 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 Splošne uredbe EU o 
varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov. 

• Pravica do omejitve obdelave: Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec omeji 

obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: 

− če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost 
podatkov; 

− obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate 
omejitev njihove uporabe; 

− upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi 
potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; 

− ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca 
prevladajo nad vašimi razlogi. 

• Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne 

podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani 

in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, 

ne da bi vas upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer 

kadar: 

− obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in 

− se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice doseči, da se osebni podatki 
neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo. 

• Pravica do ugovora obdelavi: Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim 

posebnim položajem pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je 

potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene 

upravljavcu ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali 

tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. Upravljavec 

preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, 

ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali 

obrambo pravnih zahtevkov.  

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli 

ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem 

profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja 

obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. 



Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali 

statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim 

položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za 

opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa. 

• Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Brez poseganja v katerokoli drugo 

(upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri 

nadzornemu organu, zlasti v državi, 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 predpise o varstvu osebnih podatkov.  

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 člena 78 

Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: Republika Slovenija, Informacijski 

pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski 

naslov: gp.ip@ip-rs.si. 

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik 

pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev 

nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše 

pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o 

pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima 

nadzorni organ sedež. 

Način uveljavljanja pravic posameznika 

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni 
obliki naslovi na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletni 
strani http://www.eea.si/. 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki 
lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v 
primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. 

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi 
podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema 
zahteve. 

Izključitev odgovornosti  

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu 
upravljavec ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse 
informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Prav tako upravljavec ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali 
posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih 
strani. 

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju 
tretjih oseb, upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh 
spletnih strani. 

Spremembe Izjave o varovanju zasebnosti   

mailto:gp.ip@ip-rs.si
http://www.eea.si/


Upravljavec si pridružuje pravico, da Izjavo o varovanju zasebnosti po potrebi občasno prilagodi 
dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas 
prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da 
boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o 
morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno 
obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani). 

 

Datum zadnje spremembe Izjave o varovanju zasebnosti:   31. 12. 2021 

 

 


