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Seznanitev z upoštevanjem z
zakonom o varovanju osebnih
podatkov
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V podjetju Nioma (v nadaljevanju "upravljalec) spoštujemo vašo zasebnost. Želimo si, da se ob obisku naše strani
počutite varno ter pridobite informacije, ki vas zanimajo.
Namen politike zasebnosti je seznava, katere podatke o vašem obisku zbiramo z namenom izboljšave naše
storitve. V naslednjih tockah je predstavljen način zbiranja ter obdelave podatkov. Politiko zasebnosti lahko v
podjetju Nioma kadarkoli spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila.
Omenjene aktivnosti ter obdelava podatkov je v skladu z evropsko zakonodajo (znano kot “GDPR”, link
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

1 Podjetje
Lastnik podjetja ter upravljalec osebnih podatkov je podjetje Nioma, Rene Brdnik eU, Trattenweg 4, 8101
Gratkorn, Avstrija.
Za vse informacije o spletni strani www.nioma.at lahko kadarkoli pošljete mail na rene@nioma.at oz. uporabite
kateri drugi kontaktni format, ki ga lahko najdete na strani www.nioma.at

2 Varnost osebnih podatkov
2.1 Uporaba strani
V skladu z uredbo EU) 2016/679 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana
osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi
osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna
privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.
Na spletni strani in povezanih podstraneh se za osebno privolitev šteje ravnanje obiskovalca, ki ob izpolnitvi
obrazca s klikom na prazen okvirček in klikom na gumb »POTRDI« / »POŠLJI« ali drug podoben gumb, da se strinja
s veljavnimi in objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja, ter jih sprejema.
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2.2 Zbiranje osebnih podatkov
V primeru uporabe kontaktne forme lahko v podjetju prejmemo naslednje podatke:
Ime in priimek
Naslov
E-naslov
Telefonsko številko
Podatke o nepremičnini (lokacija, velikost, načrti, ...)
ter morebitne druge podatke, ki jih posreduje stranka z namenom izdelave individualne ponudbe
V podjetju smo zavezani navedene podatke uporabljati zgolj v okviru navedenih storitev:
Podporo strankam
Izdelavo ponudb
Izdajo računov
Vabil na dogodke
Izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani
Pošiljanje e-sporočil
Morebitnih drugih storitev v okviru izboljšave uporabniške izkušnje
V podjetju se zavezujemo, da bomo navedene podatke uporabljali v zgoraj navedenih okvirih, ter informacij ne
bomo posredovali 3. osebam. Izjema so primeri, ko je posredovanje podatkov potrebno zaradi pridobitve
informacij s strani partnerjev (dobava specifičnih komponent, sodelovanje z distribucijskimi podjetji in podobno).
Podatke v podjetju obdelujemo ročno, kot tudi avtomatizirano.

2.3 Privolitev v obdelavo osebnih podatkov
Šteje se, da uporabnik na spletni strani, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« ali podobni
gumb potrdi, da sprejema in se strinja s navedenimi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in
obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove
osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točkah 2.1 ter 2.2.

3. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih
podatkov
Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte ali preko pošte) zahteva,
da upravljavec osebnih podatkov trajno (izbris) ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za
namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih
podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način
(preko elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval. Kontakt upravljalca strani je mozno najti v nogi
spletne strani oz. na podstrani Impressum (link)
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4. Zavarovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami
predpisov o varovanju osebnih podatkov (uredbo EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov).
Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne
postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter
nepooblaščena obdelava. V kolikor so na spletni strani objavljene povezave na zunanje (tretje) spletne strani, ki
niso v nikakršni povezavi z spletno stranjo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov
na teh spletnih straneh. Upravljavec ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih ali lažnih
podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

5 Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
5.1 Piškotki
Naša spletna stran uporablja t.i. piškotke. To so majhne datoteke, ki jih brskalnik shrani na trdi disk vaše naprave.
Nadzor nad piškotki je v domeni uporabnika, nastavitve je mogoče spremeniti v nastavitvah brskalnika. S
pomočjo piškotkov lahko vodimo statistiko o vaših obiskih nase spletne strani, dolžini obiska ter iskalnih akcijah
na strani. Uporabnik lahko piškotke briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo
mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik
posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki
jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za
ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize
podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih
navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega
trženja.
Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletni strani daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v
uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov,
razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja
storitev, produktov ali ostalih aktivnosti upravljalca.

5.2 Google Analytics
Naš servis za izboljšavo uporabniške izkušnje s pomočjo piškotkov je Google Analytics. Le ta uporablja piškotke,
ki se shranijo v spomin brskalnika, ter nam pomagajo razumeti, kako uporabljate našo spletno stran. Informacija
lahko vsebuje IP, ter je posredovana na serverje podjetja Google.
Če želite preprečiti namestitev ter uporabo piškotkov, lahko to storite na naslednjem naslovu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=install Ta korak lahko oteži nemoteno delovanje nase strani.
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5.3 Hramba osebnih podatkov
Podatki podjetja Google Analytics se samodejno izbrišejo v obdobju 26 mesecev od vašega zadnjega obiska
spletne strani.
Podatke, posredovane preko kontaktne forme, hranimo na serverju podjetja Nioma, ter jih iz sistema brišemo 1
leto od zadnje korespondence.
4 Pravice v zvezi s podatki
V skladu z uredbo EU imate pravico do vpogleda o osebnih podatkih, ki jih hranimo v podjetju.
Kakršnokoli zahtevo glede osebnih podatkov nam lahko posredujete na rene@nioma.at.

Nioma
Rene Brdnik Zdolšek
Trattenweg 4
8101 Gratkorn
Gratkorn, 27.7.2019
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