
 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI RBB 

S to spletno stranjo upravljajo družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 
Ljubljana, DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,  ČASNIK FINANCE, 
časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,  ČASNIK VEČER časopisno založniško 
podjetje d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor in MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d, 
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »skupni upravljavci«). Na spletni strani bodo objavljeni 
rezultati o branosti medijev.   

Ob obisku spletne strani oziroma ob registraciji (neposredno prek spletnega portala ali prek kateregakoli 
drugega registracijskega kanala) se obiskovalec zaveže, da se strinja z določbami splošnih pogojev uporabe 
spletne strani, ki veljajo v trenutku obiska oziroma registracije. Obiskovalec potrjuje, da se strinja z vsemi 
veljavnimi določbami splošnih pogojev in sprejema vse navedene pogoje uporabe. Če se ob obisku 
oziroma ob registraciji z določbami splošnih pogojev ne strinja, uporaba storitev ni možna.  

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani RBB (v nadaljevanju storitev). 

Skupni upravljavci spoštujejo vašo pravico do zasebnosti in si prizadevajo za najvišjo stopnjo varstva vaših 
osebnih podatkov. Zato so pri ponujanju storitev zavezane k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki 
opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.  

Skupni upravljavci se zavezujejo, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih bodo od vas pridobljeni, ker ste 
obiskali to spletno stran, uporabljeni v skladu s tem dokumentom, da vaših osebnih podatkov ne bodo 
prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. 

 

Pravice intelektualne lastnine 

Spletno stran RBB je dovoljeno uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je 
spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, 
licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, programske opreme, 
reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti izdelkov ali storitev, ki so del spletnih 
strani RBB, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja vseh upravljavcev 

Vsa vsebina spletne strani je delo družb, naštetih v prvem odstavku, in podjetja Valicon d.o.o. in je 
zaščitena s pravicami intelektualne lastnine. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja omenjenih 
družb ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti 
vsebin in oblike vsebin objavljene na tej spletni strani. 

 

  



 

Upravljavec podatkov 
 
Upravljavci (uporabniki vaših podatkov so): 

- družba DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 
- DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
- ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
- ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 

Maribor 
- MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana  

 

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov 

Obiskovalec spletne strani 

Ob vsakem obisku spletne strani RBB se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo podatki (npr. 
verzija brskalnika, čas obiska, čas seje, demografski podatki …).  

Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Več informacij o tem 
lahko najdete na povezavi O piškotkih. 

Skupni upravljavci tako zbranih podatkov ne obdelujejo posebej in jih ne povezujejo z drugimi podatki.  

Kot obiskovalec spletne strani lahko zastavite vprašanje in oddate sporočilo kateremukoli upravljavcu. Ob 
tem se zabeleži tudi datum pošiljanja sporočila in elektronski naslov obiskovalca za pošiljanje vprašanj. 

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za neposredno trženje 
produktov upravljavcev (obvestila o posebnih ugodnostih, pošiljanja ponudb) kadarkoli prekličete. 
Upravljavec je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega 
trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v 
zvezi s tem nosi upravljavec. 

Dodatne informacije v zvezi z neposrednim trženjem o vaših pravicah so vam na voljo v rubriki »Varstvo 
osebnih podatkov«. 

 

Uporabniki podatkov 

Vaši podatki, zbrani na kateri koli pravni podlagi, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili 
zbrani, in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. 

 



 

Upravljavci lahko v okviru svoje pristojnosti vaše osebne podatke razkrivajo naslednjim uporabnikom 
podatkov: 

• ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov; 
• ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja 

programske opreme; 
• druge institucije, ki imajo podlago v zakonu. 

Upravljavci zbrane osebne podatke lahko posredujejo tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te 
podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil ter so s pisno pogodbo, 
sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov. 

 

Posredovanje osebnih podatkov  

Upravljavci ne posredujejo osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Obdobje hrambe 
 
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili 
posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer: 

• vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica. 

 

Način varstva vaših podatkov 

Upravljavci bodo pridobljene podatke varovali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 
ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovili bodo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. 
Upravljavci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. 
Upravljavci izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov. 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, 
se podatki uničijo oziroma izbrišejo. 

 

Vaše pravice 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljavec: 

• potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, 



 

• omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje), 

• poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, 

• omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev 
nepopolnih osebnih podatkov, 

• omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), 

• omogoči pravico do omejitve obdelave,  

• omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu 
upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov, 

• omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in 
strojno berljivi obliki, 

• 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, 

• poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.  

 

Prav tako bo upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi 
druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje. 

Upravljavec se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih. 

Da bi preprečili morebitne zlorabe, se bomo morali prepričati, da ste vi res oseba za katero zahtevate 
informacijo o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo in vas bomo v dvomu glede vaše prave identitete 
pozvali k posredovanju dodatnih podatkov ali dokazil, da ste oseba, ki je upravičena do podatkov iz 
zahtevka.  

 

Kontakti upravljavcev podatkov 

Na vprašanja o načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z 

vašimi podatki bodo odgovorili: 

Odgovorna oseba na strani družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o. je Dolores Podbevšek 
Plemeniti, elektronski naslov dolores.plemeniti@delo.si, tel. št. +386 1 4737 580. 

Odgovorna oseba na strani družbe DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d. je Nives Roš, elektronski naslov 
nives.ros@dnevnik.si. 

Odgovorna oseba na strani družbe ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o. je Aleksandra 
Horvat, elektronski naslov: aleksandra.horvat@finance.si,  tel. št. 01/309 14 72. 

Odgovorna oseba na strani družbe ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o. je Miha 
Klančar, elektronski naslov miha.klancar@vecer.com.  
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Odgovorna oseba na strani družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d je Martina Dolgan, elektronski 
naslov martina.dolgan@mkz.si, tel. št. 01/307 80 34. 

 

Končna določila 
 
Pridržujemo si pravico, da Splošne pogoje uporabe po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in 
zakonodaji. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite 
aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. 

 

V Ljubljani, dne 29.10.2018 
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