Izjava o soglasju:
Strinjam se, da me skupni upravljavci, kot izhaja iz Pogodbe o skupnem upravljanju osebnih podatkov kontaktirajo za
namene neposrednega trženja (npr. obvestila o posebnih ugodnostih, pošiljanja ponudb) preko sporočil elektronske
pošte ali telefona.

Pravna informacija
Izrazi, navedeni v tej privolitvi, pomenijo:
Posameznik: je vsaka fizična oseba, ki posreduje svoje osebne podatke
Skupni upravljavci (upravljavec):
▪
Delo d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, mat. št. 5096049000
▪
Dnevnik d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, mat.št. 5049334000
▪
Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, mat.št. 1353942000
▪
Časnik Večer d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, mat.št. 7166885000
Skupni upravljavci: so skupni upravljavci osebnih podatkov (zgoraj našteti) na podlagi sklenjene pogodbe.
Osebni podatki: so podatki posameznika, kot jih določa veljavna zakonodaja, zlasti njegovo osebno ime in
priimek, telefonska številka, elektronski naslov, poštni naslov.
Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. V kolikor posameznik osebnih podatkov ne zagotovi, se
šteje, da njegova privolitev v obdelavo ni podana in posameznik ne more sodelovati pri namenih za katere se ta
privolitev daje. Upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov.
Posameznik se s klikom na okence/s podpisom privolitve, strinja in dovoli upravljavcem, da obdelujejo
njegove osebne podatke za namene: obveščanja o ponudbah in o marketinških akcijah skupnih upravljavcev.
Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, zlasti telefona, osebne
pošte, elektronske pošte, mobilnega telefona.
Trajanje shranjevanja:
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni
podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do
vašega preklica .
Pravice posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca (vsakega posebej) zahtevati, da potrdi, ali se podatki v zvezi z njim
obdelujejo ali ne, da omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje), da
poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih,
katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in
organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.), da omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z
njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, da omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i.
pravica do pozabe), da omogoči pravico do omejitve obdelave, da omogoči pravico do ugovora obdelavi, če
obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov, da omogoči pravico
do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, da omogoči
pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve
ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica, da poda dodatne informacije o
njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče.
Zahtevo lahko posameznik pošlje pisno na naslov upravljavca, zapisanega zgoraj ali po elektronski pošti, ki je
naveden v 30. členu Pogodbe o skupnem upravljanju osebnih podatkov.
Upravljavec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica privolitve preprečil obdelavo osebnih
podatkov posameznika in ga v nadaljnjih petih (5) dneh o tem tudi obvestil. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem
krije upravljavec.
Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov - (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov. Osebni podatki posameznika se zbirajo in obdelujejo na podlagi prvega odstavka točke a
6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

