Pravna informacija
Izrazi, navedeni v tej privolitvi, pomenijo:
Posameznik: je vsaka fizična oseba, ki posreduje svoje osebne podatke družbi MEDIUM MEDIA d.o.o., obratovanje spletnih
portalov, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična št.: 6740022, ker sklene naročniško razmerje na elektronsko edicijo
Fokuspokus.
Upravljavec: ČASNIK VEČER, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, matična št.: 71668850000, e-mail:
narocnina@vecer.com, ki ga zastopa direktor Sašo Todorović.
Povezane pravne osebe upravljavca po 527. členu ZGD-1: pomenijo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju
do Medium Media, d.o.o., tako da: ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem),
je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba), so koncernske družbe, sta dve družbi vzajemno kapitalsko
udeleženi ali so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane osebe v razmerju do družbe MEDIUM MEDIA, d.o.o., so: 2HTL invest , d.o.o., Lajovičeva ulica 8, 1260 Ljubljana
Polje, matična št.: 6552862;MEDIA TURIZEM, družba za organizacijo in prodajo potovanj d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve
2, 2000 Maribor, matična št.: 6901000; Adverta, spletni marketing, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, matična
št.: 7255268000; MEDIUM MEDIA, obratovanje spletnih portalov, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična št.:
6740022; IZSTOPAJ, organizacija dogodkov in prireditev, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, matična št.:
7212194.
Skupni upravljavci: upravljavec in povezane osebe so skupni upravljavci osebnih podatkov 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. Če 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 podpisom te privolitve strinja in dovoli upravljavcu, da obdeluje njegove osebne podatke za namene:
- obveščanja o ponudbah upravljavca in povezanih oseb upravljavca,
- obveščanja o marketinških akcijah upravljavca in povezanih oseb upravljavca,
- analiziranja podatkov z namenom razvoja izdelkov in storitev,
- analiziranja podatkov z namenom razvijanja storitev za poslovne stranke in partnerje,
- za namene neposrednega trženja izdelkov in storitev.
Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, zlasti telefona, osebne pošte,
elektronske pošte, mobilnega telefona.
Trajanje shranjevanja:
Osebne podatke shrani le za toliko časa, kot je treba za zgoraj navedene namene, to je za:

-

namen izvajanja pogodbe,
namen obveščanja o ponudbah upravljavca in povezanih oseb upravljavca in obveščanja o marketinških akcijah
upravljavca in povezanih oseb upravljavca pošte do vašega ugovora zoper uporabo vaših podatkov za namene
oglaševanja in

-

čas in v obsegu, kot shranjevanje zahteva zakon ali je potrebno za izvajanje obveznega opazovanja izdelka,
zagotavljanje varnosti izdelka in izboljševanje izdelka, za vzdrževanje vašega digitalnega dokazila o opravljenem
servisu ali za spremljanje zavrnitve oglaševanja.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve
lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor ali po elektronski
poti, na naslov upravljavca osebni.podatki@vecer.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve
pred njenim preklicem.
Pravice posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov. Posameznik ima pravico, da od
upravljavca zahteva popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik ima pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima
pravico do ugovora. Navedene zahteve lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca Ulica slovenske
osamosvojitve 2, 2000 Maribor ali po elektronski poti, na naslov upravljavca osebni.podatki@vecer.com. Posameznik ima pravico
do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
Upravljavec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica privolitve preprečil obdelavo osebnih podatkov posameznika
in ga v nadaljnjih 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.

.

