
Izjava o varstvu podatkov 
 
1 Vodja obdelave 

V skladu s sedmim odstavkom 4.člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 
(GDPR) Designer Outlet Croatia d.o.o. je upravljavec vaših osebnih podatkov, na 
nas pa se lahko obrnete po elektronski pošti na info@designeroutletcroatia.com ali 
na naslov Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobila 4, Sop, 10361 Sesvete-Kraljevac. 
 
Na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov se lahko obrnete po 
elektronski pošti na info@designeroutletcroatia.com ali na naslov Designer Outlet 
Croatia, Alfreda Nobila 4, Sop, 10361 Sesvete-Kraljevac. 
 

2 Naslednje velja za zainteresirane strani, kupce,  
dobavitelje in poslovne partnerje 

Zavezujemo se, da bomo podatke, ki ste nam jih dali na voljo kot uporabnik, 
dobavitelj ali poslovni partner, shranili, na primer med pošiljanjem poizvedb ali 
sklepanjem pogodb. To med drugim vključuje: ime in priimek, naslov in e-mail, 
telefonsko številko, bančne podatke ali podrobnosti pogodbe. 
 
Osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam samo v primeru, če je to potrebno 
za izvajanje pogodbe ali za izdajo računa ali če ste za zgoraj navedeno predhodno 
dali soglasje. S tretjimi osebami po potrebi sklenemo Pogodbe o obdelavi osebnih 
podatkov v skladu z zakonodajo. 
 
Shranjeni osebni podatki bodo izbrisani, če ne bodo več potrebni za shranjevanje ali 
če bo shranjevanje nezakonito ali bo šele postalo nezakonito iz nekega drugega 
pravnega razloga. Za podatke za izdajo računov in za računovodske namene velja 
zakonsko obdobje hranjenja podatkov v skladu z Zveznim davčnim zakonom (BAO) 
in zanje ne velja zahteva po brisanju podatkov. 
 
Spodaj navedene točke so pravna podlaga za obdelavo podatkov: 
 
• sprožitev postopka dogovora in izvajanje pogodbe v skladu s prvim odstavkom 6. 
člena,  
   točka (b) GDPR - z namenom, da se izpolnijo vaše zahteve na popolnoma 
zadovoljiv način;  
• pravne obveznosti v skladu s prvim odstavkom 6. člena, točka (c) GDPR, ki jih 
moramo  
   upoštevati, na primer obveznosti hranjenja in dokumentiranja na način, ki ga 
predpisuje  
   zakon; 
• legitimni interesi našega podjetja v smislu prvega odstavka 6. člena, točka (f) 
GDPR; 
• prvi odstavek 6. člena, točka (a) GDPR med idajanjem soglasja. 
 

3 Uporaba spletne strani za informativne namene 
Pri uporabi spletne strani za informativne namene zbiramo samo tiste osebne 
podatke, ki jih vaš brskalnik prenese na naš strežnik. Če si želite ogledati našo 
spletno stran, bomo zbrali samo tiste podatke, ki jih potrebujemo iz tehničnih 
razlogov, da vam lahko pokažemo našo spletno stran ali da vam zagotovimo 
potrebno stabilnost in kakovost, kot so: 



• IP naslov; 
• datum in čas poizvedbe; 
• razlika časovnega pasu glede na srednji čas po Greenwichu (GMT); 
• vsebina zahtevkov (točno določena stran); 
• stanje dostopa / HTTP koda stanja; 
• spletna stran, s katere prihaja zahteva; 
• brskalnik; 
• operacijski sistem in njegov vmesnik; 
• jezik in različica programske opreme brskalnika. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (f) GDPR je pravna podlaga. 
 

 4 Newsletter ali VIP klub 
Če se odločite za članstvo v našem VIP klubu, bomo obdelali podatke, ki jih vnesete 
v obrazec (na spletu ali na tiskanem obrazcu). 
 
Ko bo vodja obdelave vaše članstvo s številnimi finančnimi ugodnostmi v našem VIP 
klubu odobril, vam bomo po e-mailu poslali različne ponudbe, informacije, oglase, 
povabila na natečaje in promocije partnerjev dizajnerskih outletov. 
 
Za zaključek vaše registracije v VIP klubu potrebujemo vaše ime in priimek ter 
veljaven  
e-mail naslov ali dodatno potrditev, da ste dejanski prejemnik elektronskih sporočil, ki 
so vam bila poslana. V ta namen vam bomo na vaš registrirani e-mail poslali 
elektronsko sporočilo za preverjanje s povezavo za dokončanje registracije (double 
opt-in), vi pa boste s klikom na to povezavo zaključili registracijo. 
 
Če želite kot član VIP kluba prejemati posebne rojstnodnevne bone, potrebujemo 
tudi vaš datum rojstva. Član lahko postanete tudi brez navedbe vašega datuma 
rojstva. 
 
V ta namen zbiramo tudi druge podatke in to v obsegu, kolikor nam omogočate; teh 
podatkov pa ne potrebujemo, če želite le prejemati oglase. Na primer, vaša poštna 
številka nam omogoča, da lahko statistično in brez osebne identifikacije ocenimo 
doseg naše oglaševalske akcije. 
 
Ko sodelujete v naši nagradni igri VIP kluba, obdelamo vaše podatke za izvedbo 
nagradne igre, identificiramo in obvestimo nagrajenca ter pošljemo nagrado. V tem 
kontekstu potrebujemo tudi vaš datum rojstva, saj morajo biti udeleženci stari vsaj 18 
let. 
 
Če ne želite več prejemati pošte, lahko članstvo kadar koli prekinete tako, da pošljete 
neformalno e-sporočilo na kontaktne podatke, navedene v prvem odseku. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 

 5 Piškotki 
Ko uporabljate našo spletno stran, bodo poleg zgoraj navedenih podatkov na vašem 
strežniku shranjeni tudi piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, shranjene 
na vašem trdem disku; dodelijo se brskalniku, ki ga uporabljate in omogočajo, da 
določene informacije pridejo do organizacije, ki nastavi piškotke (v tem primeru smo 
to mi). Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenašati virusov v vaš računalnik. 
 



Ko obiščete spletno mesto, se piškotek aktivira in vas prepozna, brez potrebe po 
ponovnem vnosu podatkov, ki ste jih že vnesli. 
 
Podatki, ki jih vsebujejo piškotki, se na primer uporabljajo za določanje, ali ste 
prijavljeni ali katere podatke ste že vnesli, ali da vas prepoznamo kot uporabnika, če 
je vzpostavljena povezava med našim spletnim strežnikom in vašim brskalnikom. 
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. 
 
Predpogoj za uporabo našega spletnega mesta je, da soglašate z uporabo 
piškotkov, v skladu z nastavitvami vašega brskalnika. 
 
 5.1 Začasni piškotki 
 Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Vključujejo zlasti 
piškotke seje. Sejni piškotki shranjujejo tako imenovani ID seje, ki omogoča, da se 
različna vprašanja vašega brskalnika dodelijo seji v skupni rabi. To olajša 
prepoznavanje vašega računalnika, ko se vrnete na naše spletno mesto. Ti sejni 
piškotki se izbrišejo takoj, ko se odjavite ali zaprete brskalnik. 
 
 5.2 Trajni piškotki 
Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po vnaprej določenem obdobju, ki se lahko 
razlikuje glede na piškotek. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih 
nastavitvah brskalnika. 
 
 5.3 Piškotki tretjih oseb 
To so piškotki ponudnika storitev in ne operaterja spletne strani. Uporabljajo se lahko 
na primer za zbiranje informacij za tržne namene, za ustvarjanje uporabniško 
določene vsebine in za spletno statistiko. 
 
 5.4 Brskalnik 
Standardne nastavitve večine brskalnikov so nastavljene tako, da sprejemajo vse 
piškotke. Lahko pa svoj brskalnik programirate tako, da vas obvesti o nastavitvi 
piškotkov in da piškotke dovoljujete samo v posameznih primerih, v nekaterih 
primerih ali na splošno ne sprejme piškotkov. Upoštevajte, da deaktiviranje piškotkov 
zmanjšuje funkcionalnost naše spletne strani.  
 
Piškotke, shranjene v vašem računalniku, lahko kadar koli odstranite z brisanjem 
začasnih internetnih datotek. 
 
Kot pravna podlaga za GDPR sta prvi odstavek 6.člena, točka (f) (za tehnične 
piškotke) in točka (a) (za vse druge piškotke). 
 

 6 Log datoteke strežnika 
Za optimizacijo spletne strani glede na zmogljivost sistema, prijaznost do uporabnika 
in zagotavljanje kosristnih informacij o naših storitvah ponudnik spletnega mesta 
samodejno zbira in shranjuje podatke v t.i. log datoteke strežnika, ki nam jih vaš 
brskalnik samodejno posreduje. To vključuje naslov internetnega protokola (IP 
naslov) vašega računalnika (vključno z mobilnimi napravami), nastavitve brskalnika 
in jezika, operacijski sistem, napotitveni URL (prej obiskana stran), vašega 
ponudnika internetnih storitev in datum/čas. 
 
Ti podatki niso kombinirani z viri osebnih podatkov. Pridržujemo si pravico do 
naknadnega preverjanja teh podatkov, če ugotovimo, da obstajajo utemeljeni sumi 
glede nezakonite uporabe podatkov in tudi v primeru hekerskega napada, v tem 



primeru si pridržujemo pravico do prenosa podatkov organom pregona. V 
nasprotnem primeru se podatki ne bodo posredovali tretjim osebam. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (f) GDPR je pravna podlaga 
  

 7 Uporaba podatkov za Google storitve 
Podpisali smo pogodbo z družbo Google Ireland Limited (»Google«), ki je 
registrirana in deluje po irski zakonodaji (registrska številka: 368047) s sedežem na 
naslovu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Kljub temu je mogoče, da se 
podatki prenašajo iz Evrope v ZDA, ne da bi mi na to kakor koli vplivali. 
 
V zvezi z izmenjavo podatkov s podjetji s sedežem v ZDA trenutno ni sklepa 
Evropske komisije o ustrezni ravni zaščite v smislu člena 45 (1) (3) Splošne uredbe o 
varstvu podatkov (GDPR). To pomeni, da Evropska komisija doslej še ni pozitivno 
ugotovila, da je stopnja varstva podatkov za vsako državo enaka ravni Evropske 
unije v skladu z GDPR (oddelek 4 - ustrezna jamstva). 
 
GDPR predvideva tako imenovana ustrezna jamstva za prenos podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo v skladu s 46.členom, drugi odstavek, točka 3 
GDPR. Takšna jamstva niso na voljo za zgoraj omenjeno namembno državo. 
 
Vsa tveganja, ki jih ni mogoče izključiti in veljajo za vas kot nosilca podatkov v zvezi 
z zgoraj navedenimi podatki, so: 
8    Vaše osebne podatke lahko poleg dejanskega namena izvrševanja naročila s 
strani  
      Google USA posredujemo tudi drugim tretjim osebam (npr. Vladnim agencijam 
ZDA). 
9    Morda ne boste mogli uveljavljati pravice do dostopa do Googla USA na 
trajnosten način. 
10  Obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do nepravilne obdelave podatkov, saj 
tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito osebnih podatkov ne izpolnjujejo v celoti 
zahtev GDPR tako količinsko koti kvalitativno. 
       
Če se strinjate z obdelavo piškotkov (za namene oglaševanja in trženja), izrecno 
soglašate s prenosom podatkov v ZDA. To privolitev lahko kadar koli enostavno 
prekličete tako, da nam kadar koli pošljete neformalno e-pošto. Preklic ne vpliva na 
obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicem vašega soglasja in je zato pravno 
veljavna. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 
 7.1 Google Analytics 
Naše spletno mesto uporablja Googlovo storitev Google Analytics za analizo 
uporabe spletnih strani na podlagi prevladujočega zakonitega interesa (analiza 
uporabe spletnega mesta). 
 
To spletno mesto uporablja funkcijo "Aktiviraj anonimizacijo IP" (tj. Google Analytics 
je razširjen s kodo gat. anonymizelp ()), da se zagotovi anonimno zbiranje naslovov 
IP (tako imenovano e IP-maskiranje). Zaradi tega Google najprej skrajša vaš naslov 
IP v državah  članicah Evropske unije ali v drugih pogodbenih državah Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP bo poslan Googlovemu 
strežniku v ZDA in bo tam skrajšan samo v izjemnih primerih.  
 



V skladu z Googlovimi informacijami Google zbrane podatke uporablja za analizo 
vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta in za 
zagotavljanje dodatnih storitev v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in interneta. 
Naslov IP, ki ga vaš brskalnik pošlje v okviru storitve Google Analytics, Google ne 
kombinira z drugimi podatki. Po potrebi bo Google te podatke posredoval tretjim 
osebam, če tako določa zakon ali kolikor jih v imenu Googla obdeluje tretja oseba. 
Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da v brskalniku izberete ustrezne 
nastavitve programske opreme. Vendar bi radi poudarili, da v tem primeru morda ne 
boste mogli v celoti iuporabljati vseh funkcij spletnih strani. Prav tako lahko Googlu 
preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, ustvarjenih s piškotki, povezanih z vašo 
uporabo spletnega mesta (vključno z vašim anonimiziranim naslovom IP), tako da 
prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
 
Za več informacij o uporabniških pogojih in varstvu podatkov obiščite te povezave: 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html ali 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 7.2 Sledenje konverzijam Google Analytics (Google Ads) 
To spletno mesto uporablja tudi Googlovo sledenje konverzijam. Google Ads namesti 
piškotek v vaš računalnik, če ste na naše spletno mesto prišli prek programa Google 
Ads. Ti piškotki so veljavni 30 dni in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo. Če 
uporabnik obišče določene strani spletnega mesta programa Google Ads in piškotek 
še ni potekel, bosta Google in uporabnik programa Google Ads morda videla, da je 
uporabnik kliknil oglas in bil preusmerjen na to stran. Vsakemu uporabniku programa 
Google Ads je dodeljen drug piškotek. Uporabniki programa Google Ads zato ne 
morejo slediti piškotkom prek spletnega mesta. Namen informacij, pridobljenih s 
pomočjo piškotka za pretvorbo, je ustvariti statistiko konverzij za potrebe 
uporabnikov programa Google Ads, ki so izbrali možnost sledenja konverzijam. 
Uporabniki programa Google Ads dobijo vpogled v skupno število uporabnikov, ki so 
kliknili njihov oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. 
Vendar jim niso na voljo nobene informacije, ki bi jim omogočale osebno identifikacijo 
uporabnikov. Če ne želite sodelovati v postopku sledenja, lahko zavrnete nastavitev 
piškotkov, na primer z nastavitvijo brskalnika, ki običajno onemogoči samodejno 
umestitev piškotka. Piškotke za sledenje konverzijam lahko onemogočite tudi tako, 
da nastavite brskalnik tako, da blokira piškotke z domene 
www.googleadservices.com. "Kliknite tukaj za Googlove informacije o varstvu 
podatkov. 
 
Če uporabljate iskanje SSL, Googlovo šifrirano funkcijo iskanja, iskalni izrazi 
običajno niso poslani kot del URL-ja v referenčnem URL-ju. Obstajajo številne 
izjeme, na primer če uporabljate nekatere brskalnike, ki so rmanj pogosti. Tu boste 
našli več informacij o SSL iskanju. Iskalne poizvedbe ali informacije v referenčnem 
URL-ju si lahko ogledate prek storitve Google Analytics ali vmesnika za 
programiranje aplikacij (API). Oglaševalci lahko prejmejo tudi informacije o natančnih 
iskalnih poizvedbah, ki se aktivirajo s klikom na oglas. 
https://policies.google.com/faq?hl=de 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 
 



 7.3 Google Doubleclick 
To spletno mesto uporablja orodje za spletno trženje DoubleClick. Posledično je 
mogoče podpirati Googlovo oglaševalsko mrežo in nekatere Googlove storitve ter 
uporabnike in založnike Adwords, ko dajo oglas v splet in ga upravljajo. DoubleClick 
uporablja piškotke za umestitev oglasov, ki so pomembni za uporabnike, za 
izboljšanje poročil o uspešnosti oglaševalske akcije ali za preprečitev, da bi 
uporabnik večkrat idel iste oglase. Google s pomočjo ID-ja piškotka zabeleži, kateri 
oglasi so nameščeni v katerem brskalniku, in lahko prepreči njihovo večkratno 
prikazovanje. DoubleClick lahko s pomočjo ID-jev piškotkov beleži tudi tako 
imenovane konverzije, povezane z zahtevami po oglasih. To velja, če na primer 
uporabnik vidi oglas DoubleClick in nato z istim brskalnikom obišče spletno mesto 
oglaševalca in tam nekaj kupi. Po mnenju Googla DoubleClick piškotki ne vsebujejo 
nobenih osebnih podatkov. Na podlagi tržnih orodij, ki se uporabljajo, vaš brskalnik 
samodejno vzpostavi neposredno povezavo z Googlovim strežnikom. Na obseg in 
nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih Google zbira s tem orodjem, nimamo vpliva, zato 
vas obvestimo, glede na našo raven znanja: Google zaradi uporabe DoubleClicka  
prejme informacije, da ste dostopali do ustreznega dela našega spletnega mesta ali 
kliknili neposredno na enega od naših oglasov. Če ste prijavljeni za Googlovo 
storitev, lahko Google vaš obisk poveže z vašim računom. Tudi če niste registrirani 
pri Googlu ali se niste prijavili, lahko ponudnik najde in shrani vaš naslov IP. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 7.4 Google Maps 
Na naši spletni strani uporabljamo Google Maps. To nam omogoča, da vam 
interaktivne zemljevide prikažemo neposredno na spletnem mestu, zato vam lahko 
ponudimo udobno uporabo funkcije zemljevidov. Z obiskom našega spletnega mesta 
je Google obveščen, da ste dostopali do ustrezne podstrani na naši spletni strani. 
 
Če ste prijavljeni v Googlu, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. 
Če se ne strinjate z dodelitvijo vašega profila v Googlu, se morate pred aktiviranjem 
gumba odjaviti. Google vaše podatke shrani kot uporabniške profile in jih uporablja 
za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali za oblikovanje svoje spletne strani na 
podlagi potreb. Ta analiza se izvaja zlasti (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) da 
zagotavljajo oglaševanjena podlagi potreb, in za obveščanje drugih uporabnikov 
družbenih omrežij o vaših dejavnostih na naši spletni strani. Imate pravico 
nasprotovati ustvarjanju takšnih uporabniških profilov, pri čemer se morate za 
uveljavljanje te pravice obrniti na Google.  
 
Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in uporabe podatkov s strani 
ponudnika dodatne storitve glejte izjavo ponudnika o varstvu podatkov. Tu je več 
informacij o vaših pravicah in nastavitvah za zaščito vaše zasebnosti: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 7.5 Google reCaptcha 
Z Googlovo storitvijo reCaptcha ugotavljamo, ali oseba ali računalnik vnese 
jdoločene podatke v naš kontakt ali glasilo ali obrazec VIP kluba. Google uporablja 
naslednje podatke za preverjanje, ali gre za osebo ali računalnik: naslov IP 
uporabljene naprave, naše spletno mesto, ki ga obiščete in na katerem je integriran 
captcha, datum in trajanje obiska na strani, podatki o prepoznavanju vrste 
uporabljenega brskalnika in operacijskega sistema, Google račun za prijavo v 



Google, premike miške na površinah reCaptcha in naloge, ki se uporabljajo za 
prepoznavanje določenih slik. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 7.6 Storitev Google Tag Manager/upravljanje oznak 
Za prepoznavanje vedenja uporabnikov uporabljamo tako imenovani Google Tag 
Manager.. Ta storitev je rešitev, ki tržniku omogoča upravljanje oznak na spletnem 
mestu prek površine. Samo orodje (izvajanje oznak) je domena brez piškotkov in ne 
beleži osebnih podatkov. Google Tag Manager sproži druge oznake, ki po potrebi 
zbirajo podatke. Vendar Google Tag Manager nima dostopa do teh podatkov. Če je 
do deaktivacije prišlo na ravni domene ali piškotkov, ostane v veljavi za vse sledilne 
oznake, ki jih izvaja Google Tag Manager. 
 
Za dodatne informacije glejte: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 

 8 Uporaba podatkov in storitev, ki jih zagotavlja  
          Facebook 
Naše spletno mesto uporablja vtičnike za socialno omrežje Facebook (Facebook 
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Ti 
vtičniki so običajno označeni z logotipom Facebooka (temno siva ali črna črka "f" na 
svetlo sivem krogu ali bela črka "f" na modri ploščici ali izraz "všeč mi je", "daj v 
skupno rabo" ali znak "palec gor") ali pa so označeni z dodatkom ”Facebook social 
plugin". Seznam in videz vtičnikov za družabno omrežje Facebook sta na voljo tukaj: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
 
Ko uporabnik obišče našo spletno stran, ki vsebuje tak vtičnik, se vaš brskalnik 
poveže neposredno s strežniki Facebook. Facebook vsebino vtičnika neposredno 
prenese v vaš brskalnik in jo vključi na to spletno stran. Zato nimamo vpliva na obseg 
podatkov, ki jih Facebook pridobi s tem vtičnikom. 
 
Tako pridobljeni podatki so za nas anonimni; to pomeni, da nimamo dostopa do 
osebnih podatkov posameznih uporabnikov. Vendar Facebook te podatke shranjuje 
in obdeluje, mi pa vas obveščamo v skladu z našo stopnjo znanja. Facebook lahko te 
podatke poveže z vašim Facebook računom in jih uporabi za lastne oglaševalske 
namene v skladu s Facebook smernicami za uporabo podatkov 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Poleg tega lahko Facebooku in njegovim 
partnerjem omogočite oglaševalske kampanje na Facebooku in zunaj njega. V te 
namene je mogoče na vaš računalnik shraniti tudi piškotek. 
 
Za izmenjavo podatkov s podjetji s sedežem v ZDA trenutno ni sklepa Evropske 
komisije o ustrezni ravni zaščite v smislu člena 45 (1) (3) Splošne uredbe o varstvu 
podatkov (GDPR). To pomeni, da Evropska komisija doslej še ni pozitivno ugotovila, 
da je stopnja varstva podatkov za vsako državo enaka ravni Evropske unije v skladu 
z GDPR (oddelek 4 - ustrezna jamstva). 
 
GDPR predvideva tako imenovana ustrezna jamstva za prenos podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo v skladu s 46.členom, drugi odstavek, točka 3 
GDPR. Takšna jamstva niso na voljo za zgoraj omenjeno namembno državo. 
 
Vsa tveganja, ki jih ni mogoče izključiti in veljajo za vas kot nosilca podatkov v zvezi 
z zgoraj navedenimi podatki, so: 



 
• Vaše osebne podatke lahko poleg dejanskega namena izvrševanja naročila s strani 
Facebook USA posredujemo tudi drugim tretjim osebam (npr. Vladnim agencijam 
ZDA). 
 
• Morda ne boste mogli uveljaviti svoje pravice do dostopa do Facebook USA na 
trajnosten način. 
 
• Obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do nepravilne obdelave podatkov, saj 
tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito osebnih podatkov ne izpolnjujejo v celoti 
zahtev GDPR tako količinsko koti kvalitativno. 
 
Če se strinjate z obdelavo piškotkov (za namene oglaševanja in trženja), izrecno 
soglašate s prenosom podatkov v ZDA. To privolitev lahko kadar koli enostavno 
prekličete tako, da nam kadar koli pošljete neformalno e-pošto. Preklic ne vpliva na 
obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicem vašega soglasja in je zato 
zakonsko skladna. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 

9 Instagram 
 
Na naši spletni strani uporabljamo tudi funkcije socialnega omrežja Instagram - 
Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA). S pomočjo funkcij za 
vstavljanje Instagramovih vsebin (funkcija vstavljanja) lahko prikazujemo slike in 
videoposnetke. Z dostopom do spletnih mest, ki uporabljajo take funkcije, se podatki 
(naslov IP, podatki brskalnika, datum, čas, piškotki) prenesejo v Instagram, shranijo 
in ocenijo. V primeru, da ste prijavljeni v svoj račun Instagram, bodo ti podatki 
dodeljeni vašemu osebnemu računu. 
 
Za izmenjavo podatkov s podjetji s sedežem v ZDA trenutno ni sklepa Evropske 
komisije o ustrezni stopnji zaščite v smislu 45.člena, prvi odstavek, točka 3 Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (GDPR). To pomeni, da Evropska komisija doslej še ni 
pozitivno ugotovila, da je stopnja varstva podatkov posamezne države enaka ravni 
Evropske unije v skladu z GDPR (oddelek 4 - ustrezna jamstva). 
 
GDPR predvideva tako imenovana ustrezna jamstva za prenos podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo v skladu s 46.členom, drugi odstavek, točka 3 
GDPR. Takšna jamstva niso na voljo za zgoraj omenjeno namembno državo. 
 
Vsa tveganja, ki jih ni mogoče izključiti in veljajo za vas kot nosilca podatkov v zvezi 
z zgoraj navedenimi podatki, so: 
 
• Vaši osebni podatki se lahko delijo z drugimi tretjimi osebami (npr. Vladnimi 
agencijami ZDA), poleg dejanskega namena izvrševanja naročila s strani Instagram 
LLC. 
 
• Morda ne boste mogli uveljavljati pravice do dostopa do družbe Instagram LLC na 
trajnosten način. 
 
• Obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do nepravilne obdelave podatkov, saj 
tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito osebnih podatkov ne izpolnjujejo v celoti 
zahtev GDPR tako količinsko koti kvalitativno. 
 



Če se strinjate z obdelavo piškotkov (za namene oglaševanja in trženja), izrecno 
soglašate s prenosom podatkov v ZDA. To privolitev lahko kadar koli enostavno 
prekličete tako, da nam kadar koli pošljete neformalno e-pošto. Preklic ne vpliva na 
obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicem vašega soglasja in je zato 
zakonsko skladna. 
 
Za smernice o varstvu podatkov o informacijah, ki jih zbira Instagram, in kako se 
uporabljajo, glejte povezavo https://help.instagram.com/519522125107875. 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 
 
 

10 Cloud.Typography /Oblak. Tipografija 
Na naši spletni strani uporabljamo zunanje pisave podjetja Hoefler & Co., 611 
Broadway, Soba 725, New York, NY 10012-2608, ZDA. 
 
Ta storitev ponuja pisave "Cloud.Typography", ki so prikazane na končnih napravah 
uporabnikov. Vaš brskalnik na vsaki seji vzpostavi neposredno povezavo s strežniki 
podjetja v ZDA , kjer je mogoče pridobiti vaš naslov IP. 
 
Za izmenjavo podatkov s podjetji s sedežem v ZDA trenutno ni sklepa Evropske 
komisije o ustrezni stopnji zaščite v smislu 45.člena, prvi odstavek, točka 3 Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (GDPR). To pomeni, da Evropska komisija doslej še ni 
pozitivno ugotovila, da je stopnja varstva podatkov posamezne države enaka ravni 
Evropske unije v skladu z GDPR (oddelek 4 - ustrezna jamstva). 
 
GDPR predvideva tako imenovana ustrezna jamstva za prenos podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo v skladu s 46.členom, drugi odstavek, točka 3 
GDPR. Takšna jamstva niso na voljo za zgoraj omenjeno namembno državo. 
 
Vsa tveganja, ki jih ni mogoče izključiti in veljajo za vas kot nosilca podatkov v zvezi 
z zgoraj navedenimi podatki, so: 
 
• Vaši osebni podatki se lahko delijo z drugimi tretjimi osebami (npr. Vladnimi 
agencijami  
   ZDA), poleg dejanskega namena izpolnitve naročila s strani podjetja Hoefler & Co. 
 
• Morda ne boste mogli uveljaviti pravice do dostopa do podjetja Hoefler & Co na 
trajnosten način. 
 
• Obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do nepravilne obdelave podatkov, saj 
tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito osebnih podatkov ne izpolnjujejo v celoti 
zahtev GDPR tako količinsko koti kvalitativno. 
 
Če se strinjate z obdelavo piškotkov (za namene oglaševanja in trženja), izrecno 
soglašate s prenosom podatkov v ZDA. To privolitev lahko kadar koli enostavno 
prekličete tako, da nam kadar koli pošljete neformalno e-pošto. Preklic ne vpliva na 
obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicem vašega soglasja in je zato 
zakonsko skladna. 
 
Za več informacij glejte Pravilnik o zasebnosti: 
https://www.typography.com/policies/privacy 
 
6.člen, prvi odstavek, točka (a) GDPR je pravna podlaga. 



 
 

11 Vaše pravice 
V zvezi z osebnimi podatki, ki smo jih obdelali, imate naslednje pravice: 
 
• pravica do informacij, popravkov in izbrisa 
• pravica do omejitve obdelave 
• pravica do ugovora zoper obdelavo 
• pravica do prenosljivosti podatkov 
 
Prosimo, da nam svoja vprašanja in pomisleke posredujete na navedeni kontaktni 
naslov. 
 
Če so podatki, ki jih obdelalujemo, napačni, nas o tem obvestite. Takoj jih bomo 
popravili in vas o tem obvestili. V primeru, da ne želite več obdelave vaših podatkov, 
nam pošljite neuradno sporočilo. Podatke bomo seveda takoj izbrisali in vas o tem 
obvestili. Če izbris zaradi določenih pravnih razlogov ni mogoč, vas bomo o tem 
nemudoma obvestili brez nepotrebnega odlašanja. 
 
Če menite, da smo med obdelavo vaših podatkov kršili katero koli nacionalno ali 
evropsko pravico do varstva podatkov in s tem kršili nekatere vaše pravice, se 
obrnite na nas in pojasnite morebitna sporna vprašanja.  
 
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri odgovornem organu za varstvo podatkov. 

 
12 Spremembe izjave o varstvu podatkov 

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo in/ali dopolnimo izjavo o varstvu 
podatkov. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo omejili vaših pravic v sklau s to 
izjavo o varstvu podatkov. Vse spremembe te izjave o varstvu podatkov bodo 
objavljene na tej strani. V zvezi s tem vedno preverite trenutno različico naše izjave o 
varstvu podatkov. 
 

13 Izključitev odgovornosti 
Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na spletnih mestih tretjih 
oseb, ki so omenjene prek povezav. drugih spletnih mest Za vsebino povezanih 
spletnih strani so izključno odgovorni upravljavci drugih spletnih mest. 
 
 
 


