
Obrazec OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV – PAN TIM d.o.o. / www.prodajalna.uniforest.si 
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 
PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

 
(zbirka osebnih podatkov: SPLETNA TRGOVINA – www.prodajalna.uniforest.si) 

 
 Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

 PAN TIM, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Latkova vas 81D, 3312 Prebold, 
 matična št.: 2304180000, davčna št.: 16861116, telefon: +386 3 777 14 00, elektronski 
 naslov: prodajalna@uniforest.si 
 

 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
 V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam je na voljo naš 
 pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov. 
 
 Pooblaščenca lahko kontaktirate na elektronskem naslovu: prodajalna@uniforest.si.  
 

 Namen obdelave osebnih podatkov: 
- komuniciranje za zagotavljanje storitev upravljavca, 
- sklepanje pogodb in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, 
- obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih 

obveznosti, 
- tržno komuniciranje, 
- obveščanje o ugodnostih, aktivnostih, novicah, storitvah, dogodkih upravljavca, 
- uveljavljanje pravnih zahtevkov, reševanje sporov, 
- statistične analize o prodaji blaga upravljavca in uporabi spletne strani, 
- ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje. 

 
 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:1 

- pogodbena obdelava, 
- individualna privolitev, 
- zakoniti interes. 

 
 Obrazložitev zakonitih interesov: 

- če si v spletni trgovini prodajalna.uniforest.si ustvarite račun, obdelujemo vaše 
identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri 
nas kasneje opravite nakup, tudi če opravite nakup brez, da bi se vpisali v svoj račun) in 
podatke o vašem obnašanju na spletu ter obnašanje pri branju e-sporočil tudi na podlagi 
našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za naslednje namene; 
 

- pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve 
izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem 
vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje 
naših storitev za vas in 

- posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko 
elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali 
preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte ali pa 
prikazujemo na naših spletnih straneh; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita 
promocija naših artiklov in storitev; 

- da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke analiziramo in iz 
njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. Na ta način lahko 

 
1Uredba EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencije Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, 
ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 
163/22), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 in 19/15)) 
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uporabljamo tudi podatke o vašem obnašanju na spletu, ki smo jih pridobili pred vašo 
registracijo, podatke o vašem obnašanju na spletu pa lahko zbiramo tudi, če se niste prijavili 
(npr. če vas identificiramo s pomočjo piškotkov). V skladu s temi podatki lahko 
razčlenjujemo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne 
prikrojene ponudbe. To funkcijo lahko kadarkoli izklopite pod zavihkom Nastavitve 
zasebnosti v vašem brskalniku. 
 
V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega računa, ki ga lahko 
kadarkoli izbrišete. 
 

 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 
- vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim 

osebam (izven družbe PAN TIM d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno 
pogodbo, t. i. pogodbeni obdelovalci); 

- pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so: 
 

- ponudniki storitev marketinga, 
- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil, 
- ponudniki pošiljanja sms sporočil, 
- ponudniki rešitev za spletno oglaševanje, 
- ponudniki storitev obdelave in analitike podatkov, 
- ponudniki programerskih rešitev, 
- vzdrževalci IT-sistemov, 
- ponudniki rešitev za spletno oglaševanje, 
- ponudniki storitev obdelave in analitike podatkov, 
- ponudniki plačilnih sistemov, 
- dostavne službe.  

 
 Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo: 
- vaše osebne podatke lahko v nekaterih primerih posredujemo tudi v države, ki niso članice 

Evropskega gospodarskega prostora. V okviru posredovanja vaših osebnih podatkov v 
tretje države izven Evropskega gospodarskega prostora, v katerih ni nujno zagotovljena 
ustrezna raven varstva osebnih podatkov, bo tovrstno posredovanje izvedeno le v primeru, 
da se dotični prejemnik zaveže, da bo upošteval standardne pogodbene določbe izdane s 
strani Evropske komisije, ki so dostopne na naslovu 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L: 
2004:385:0074:0084:CS:PDF 

 Obdobje hrambe osebnih podatkov oziroma merila, ki se uporabijo za določitev 
tega obdobja: 
- osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namena, za 

katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelani (na primer za zagotovitev dostopa 
do določenih informacij, ki so vam na voljo, za ponudnikove novice itd.), 

- osebni podatki, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolitve ali pravnega interesa 
posameznika, se hranijo vse dokler posameznik privolitve ne prekliče ali dokler ne predloži 
zahteve za ustavitev obdelave, 

- osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakonodaje, se hranijo za obdobje, določeno z 
zakonom, 

- osnovni osebni podatki se hranijo več čas, dokler ima posameznik status registriranega 
uporabnika na spletnih straneh upravljavca, 

- podatki o izdanih računih se hranijo 10 let od izdaje, saj takšno dolžnost nalaga Zakon o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1), 

- podatki, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe se hranijo za čas trajanja pogodbe 
oziroma še 5 let po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava potrebna za zaščito pravnih 
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zahtevkov) in še 1 leto po poteku veljavnosti v zvezi s terjatvami, uveljavljenimi na koncu 
zastaranja. V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov se osebni podatki hranijo v 
obsegu, ki je potreben za trajanje takega postopka, in preostanek obdobja zastaranja po 
njegovem prenehanju. 
 
Po izteku obdobja hrambe ponudnik učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira osebne 
podatke tako, da jih ni mogoče povezati z določenim posameznikom. 
 

 Informacije o obstoju pravic posameznika: 
- v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do dostopa, pregleda, izbrisa 

in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. 
 

 Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice 
do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: 
- uporabnik naslovi na obdelovalca zahtevo za dostop do osebnih podatkov in popravek ali 

izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave (kadar obdelava temelji na točki 
(e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), v kolikor zahteve niso v 
nasprotju z delovanjem upravljavca in namenom zbiranja podatkov; 

- zahteva se lahko naslovi v pisni obliki na elektronski naslov upravljavca ali pošlje 
priporočeno po fizični pošti na naslov upravljavca, kot je navedeno zgoraj pod Upravljavec 
zbirke osebnih podatkov.  
 

 Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 
- privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, 

ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, 
- umik soglasja učinkuje od prejema potrditvenega sporočila s strani upravljavca o sprejemu 

umika soglasja. 
 

 Informacije ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena 
obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe: 
- kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 6(1)(b) Splošne uredbe je zagotovitev 

osebnih podatkov pogodbena obveznost. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, mora zagotoviti posamične zahtevane osebne podatke, da lahko uporablja storitve 
upravljavca. V nasprotnem primeru, uporaba storitev upravljavca ni mogoča. 
 

 Informacije o obstoju avtomatizirane obdelave osebnih podatkov:  
- večinoma obdelujemo osebne podatke, ki nam jih zagotovite neposredno v okviru naročanja 

artiklov in storitev, med ustvaritvijo in uporabo računa ali pri komunikaciji z nami, na primer 
s klicnim centrom. Osebne podatke neposredno od vas pridobivamo tudi s spremljanjem 
vaših spletnih navad med brskanjem po naši spletni trgovini ali ob branju naših sporočil, s 
snemanjem klicev preko klicnih centrov ter s posnetki videonadzornih kamer v naših fizičnih 
trgovinah oziroma na prevzemnih mestih. 
 

 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 
- pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 

e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

 

 


