SOGLASJE
s tem, pri čemer se navede možnost, da se prepusti dostava promocijskih materialov, obvestil
in ponudb (legitimni interesi) pri izpolnjevanju naročila dajem privilegij RASADNIK MILIĆ
d.o.o. (Prodajalec) za obdelavo moje osebne podatke, ki sem jih posredoval, tako da izpolnim
obrazec "OSEBNI PODATKI", ki vsebuje moj osebnih podatkov.
Privilegiji so zagotovljeni za namen dostave promocijskih materialov, obvestil in ponudb
(legitimni interesi).
Vaši osebni podatki bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno izvedba
pogodbe, ki jo imate, in izpolnjevanje zakonskih obveznosti Prodajalec in ti si notri to lahko
vizualiziram naslednjim prejemnikom:
1. Poštni strežnik (-i) in / ali Prodajalec
2. Tretje osebe, ki pripravljajo in pakirajo blago po pogodbi z Prodajalcem
3. Tretje osebe, ki opravljajo knjigovodske storitve za Prodajalca
4. FINA, Davčna uprava, Poslovna banka in vsi drugi prejemniki, za katere je odgovoren
upravitelj osebne podatke v skladu s pravnimi obveznostmi, ki urejajo izvršilni postopek,
obveznosti poročanja in vse druge zakonske obveznosti Prodajalca.
V primeru, da nam ne posredujete osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo naročila, vas bomo
pogrešali dostavo blaga, podpis pogodbe pa ni mogoč.
Dodatne informacije:
1. Podatki se hranijo v obdobju, v katerem je predpisana obveznost hranjenja
knjigovodske listine.
2. Lahko zahtevate dostop do podatkov upravljavca obdelave, zahtevate popravke osebnih
podatkov,
brisanje osebnih podatkov, omejevanje obdelave osebnih podatkov, prav tako imate pravico
do tega
vlaganje pritožb glede obdelave podatkov in pravice do prenosa podatkov.
3. Kadar koli lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu glede našega zbiranja in obdelave
vaših osebnih podatkov.
Obdelava podatkov s strani zgoraj navedenih tretjih oseb (prejemniki osebnih podatkov) bo
izključno za izvajanje pogodb z Prodajalcom in zgoraj navedeno
uporabijo dodatne informacije za obdelavo podatkov s strani tretjih oseb (osebni prejemniki)
podatki).
Svoj PRIVOLA lahko kadarkoli umaknete, tako da izpolnite OPOZORILO.
Vodja obdelave: RASADNIK MILIĆ d.o.o.v imenu upravljavca obdelave pa se obdelujejo
osebni podatki delavec KRISTINA VAL, e-pošta: milic.rasadnik@gmail.com, tel .: 0038531 /
631-959.
Podatki bodo obdelani zaupno in obravnavani z njimi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679
EVROPSKI PARLAMENT IN PRVA STOPNJA in se uporabljajo samo za zgoraj navedene
namene.

