Politika zasebnosti in uporaba piškotkov
Podatki o upravljavcu spletne strani
Naziv: Eventnika d. o. o.
Naslov: Vojkova cesta 63
Pošta in kraj: 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI62558196
Matična številka: 6704573000
Kontaktni elektronski naslov: nika@eventnika.si
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: podjetje je vpisano v sodni register
dne 13. 10. 2014
Politika zasebnosti velja od 15. 10. 2019 dalje.
Vse pridobljene osebne podatke uporabnikov obdelujemo v skladu z veljavnimi slovenskimi
(Zakon o varstvu osebnih podatkov) in evropskimi predpisi (splošna uredba o varstvu osebnih
podatkov - GDPR).
Varovanje osebnih podatkov
Eventnika d. o. o. spoštuje zasebnost poslovnih partnerjev in obiskovalcev spletne strani.
Zavezujemo se, da bomo pridobljene osebne podatke skrbno varovali in jih brez privolitve ne
bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih ne bomo uporabili za noben drug namen, razen
v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo
in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.
Vrste





osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za namene zagotavljanja storitev :
ime in priimek,
organizacija/podjetje,
elektronski naslov,
naslov osebe ali naslov podjetja in davčna številka.

Osebni podatki se zbirajo za namen izvajanja pogodbenih obveznosti in drugih storitev, ki jih
izvajamo, med drugim:
 izvajanje storitev po pogodbi,
 neposredno trženje,
 za pošiljanje e-novic,
 za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in
sicer zato, da se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani (z uporabo
analitičnih orodij)
 za obveščanje o novostih na spletnih strani, o poslovanju in novostih v ponudbi
podjetja.
Za namene obdelave, ki niso nujni za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, uporabnik izpolni
izrecno privolitev. Uporabnik lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče.
Za vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov oziroma uveljavljanje pravic povezanih
z varstvom in obdelavo osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate na
nika@eventnika.si.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Osebnih podatkov uporabnikov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam, lahko pa
osebne podatke posredujemo svojim partnerjem, ki za nas opravljajo pogodbene storitve,
vzdrževanja in gostovanja spletne strani. Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke
uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, izrecno po navodilih upravljavca (Eventnika d. o.
o.). Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, niti jih ne posredujemo izven meja
EU.
Seznam obdelovalcev se lahko spreminja. V kolikor ga želite pridobiti, nam pišite na
nika@eventnika.si.
Obdobje hrambe osebnih podatkov
Navedene osebne podatke obdelujemo v času veljavnosti pogodbenega razmerja, v primeru
privolitve pa do preklica privolitve. Osebne podatke hranimo dlje od navedenih rokov le v
primeru, ko nas k temu zavezujejo veljavni predpisi.
Izključitev odgovornosti
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji
posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.
Pravice uporabnikov oziroma strank po splošni odredbi GDPR
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot uporabnik, na podlagi predpisov,
naslednje pravice:
 pravica dostopa do osebnih podatkov,
 pravica do popravka osebnih podatkov,
 pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
 pravica do omejitve obdelave,
 pravica do prenosljivosti podatkov,
 pravica do ugovora obdelavi.
Lastnik osebnih podatkov lahko kadarkoli, z zahtevkom na nika@eventnika.si, uveljavlja zgoraj
naštete pravice. Podjetje Eventnika d. o. o. bo v 15 dneh od prejema zahteve tudi ustrezno
ukrepalo.
Pravica do pritožbe
Če uporabnik misli, da so katerekoli informacije, ki jih imamo o njemu zbrane, nepravilne ali
nepopolne, naj nas obvesti preko elektronske pošte na nika@eventnika.si. Uporabnik ima
pravico, da se v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pritoži pri pristojnem nadzornem
organu.
Povezave do drugih spletnih strani
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Če katerokoli izmed teh
povezav kliknete, da zapustite našo stran, vedite, da nimamo nobene kontrole nad to drugo
stranjo in za njih ne veljajo naša pravila zasebnosti.
Otroci in zasebnost
Spletna stran ni namenjena posamezniku, ki še ni dopolnil šestnajst let. Osebne podatke lahko
posreduje le posameznik, ki je že dopolnil šestnajst let. V nobenem primeru zavestno ne
zbiramo ali uporabljamo osebnih podatkov posameznikov, mlajših od šestnajst let.

Piškotki
Na spletni strani uporabljamo t.i. piškotke, ki uporabniku omogočajo dostop do določenih
funkcij in omogočijo povečanje zadovoljstva uporabnikov, boljšo uporabniško izkušnjo ter
prilagoditev izkušnje vsakemu posamezniku.
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Kaj dela piškotek

Piškotek, ki ga uporablja cookie consent
vtičnik, zabeleži dejstvo, da sprejmete
30 dni
uporabo piškotkov.
Ti piškotki uporabljajo del podatkov, ki jih
zbirajo piškotki Google Analytics in jih
2 leti
uporabljajo sistemski skrbniki.
Ti piškotki uporabljajo del podatkov, ki jih
zbirajo piškotki Google Analytics in jih
2 leti
uporabljajo sistemski skrbniki.
Ti piškotki uporabljajo del podatkov, ki jih
zbirajo piškotki Google Analytics in jih
2 leti
uporabljajo sistemski skrbniki.
WordPress s tem piškotom označi, kdaj ste
prijavljeni in kdo ste, za večino uporabe
ne poteče
vmesnika.
WordPress s tem piškotom označi, kdaj ste
prijavljeni in kdo ste, za večino uporabe
ne poteče
vmesnika.
WordPress nastavi ta piškotek, ko se
pomaknete na stran za prijavo. Piškotek se
uporablja za preverjanje, ali je vaš spletni
brskalnik nastavljen tako, da dovoli
ne poteče
piškotke ali jih zavrne.
WordPress s tem piškotom prilagodi vaš
pogled na skrbniški vmesnik in morda tudi
2 leti
glavni vmesnik spletnega mesta.
Registrira edinstven ID, ki se uporablja za
ustvarjanje statističnih podatkov o tem,
2 leti
kako obiskovalec uporablja spletno mesto.
Uporablja Google Analytics za znižanje
1 dan
stopnje zahteve.
Registrira edinstven ID, ki se uporablja za
ustvarjanje statističnih podatkov o tem,
1 dan
kako obiskovalec uporablja spletno mesto.
Ta piškotek se uporablja za pošiljanje
Samo za čas
podatkov v Google Analytics o
trajanja seje (obiska obiskovalčevi napravi in obnašanju. Sledi
spletne strani).
obiskovalca prek naprav in tržnih kanalov.

Nekateri piškotki so ključni za pravilno delovanje spletne strani - teh ni mogoče izključiti, ostale
ne-nujne piškotke pa bo spletna stran namestila le s privolitvijo uporabnika. Piškotke lahko
upravljate tudi v nastavitvah brskalnika. Obvestilo o uporabi piškotkov zagotavljamo na vidnem
mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno stran. Možnost naknadne spremembe
privolitve uporabnika zagotavljamo s tem, da obvestilo ohranjamo na vidnem mestu na spletni
strani.
Zavezujoča narava pravnih pogojev
Politika zasebnosti velja od objave dalje in je zavezujoča za upravljavca, obdelovalce in
uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri
uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev, ne glede na
državo dostopa, in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.
Uporabnik je vnaprej seznanjen s to politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani in pri
vseh obrazcih ter dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.
Sprememba politike zasebnosti
Politiko zasebnosti redno posodabljamo. Vse spremembe in posodobitve bodo objavljene na
tem mestu. V primeru bistvenih sprememb vas bomo obvestili po elektronski pošti. Vaša
nadaljnja uporaba spletne strani in storitev po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z
revidirano politiko zasebnosti.
Reševanje sporov
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in
pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče po sedežu
upravljalca, to je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

