IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Uvod
Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka:
1903209000, ID za DDV: SI 71824847 (Coface PKZ d.d.) pri svojem poslovanju spoštuje
veljavno zakonodajo. Kot upravljavec osebnih podatkov smo zavezani k spoštovanju vseh
veljavnih pravil na področju varstva osebnih podatkov.
Izjava o varovanju osebnih podatkov (Izjava) vsebuje ključne informacije, ki se nanašajo na
upravljanje z osebnimi podatki, in sicer:
 namene in pravne podlage za upravljanje osebnih podatkov,
 podatke o obdelovalcih in prenosu v tretje države,
 pravice posameznikov in načine uresničevanja pravic,
 uporabo piškotkov,
 varnost osebnih podatkov,
 spremembe Izjave.
Kontaktni naslov za izvrševanje pravic in obveznosti po Izjavi je gdpr-si@coface.com.
Ta Izjava je sestavni del privolitve, ki ste nam jo podali v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih
podatkov.

Nameni in pravne podlage za upravljanje osebnih podatkov
a) Spletna stran
Ob vsakem obisku spletne strani Coface PKZ d.d. se v dnevniške datoteke spletnega
strežnika shrani vašo IP številko. Zbranih osebnih podatkov ne obdelujemo in jih ne
povezujemo z ostalimi (osebnimi) podatki.
b) E-novice
Ob vaši prijavi na e-novice Coface PKZ d.d. na osnovi dane privolitve upravljamo z naslovom
vnesene elektronske pošte, imenom in priimkom za namene posredovanja reklamnih gradiv
in obveščanja o novostih v ponudbi ter pošiljanja vabil na dogodke.
Osebne podatke bomo hranili do preklica privolitve oz. do poteka zakonsko določenega roka
hrambe.

COFACE PKZ ZAVAROVALNICA d.d. – DAVČNA ULICA 1 – 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA
T. +386 (0) 1 200 58 00/10 - F. +386 (0) 1 425 84 45 - www.coface-pkz.si – Ident. št. za DDV: SI71824847 – Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna številka 1/39193/00 – Matična
številka: 1903209 – Osnovni kapital: 8.412.618,92 EUR - UniCredit Banka Slovenija d.d. – IBAN: SI56 2900 0005 5263 861 - BIC: BACXSI22
Hčerinska družba COMPAGNIE FRANCAISE D‘ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA - 1 place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois-Colombes cedex - R.C.S. Nanterre 552 069
791

c) Kontaktni obrazec
Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca na osnovi dane privolitve upravljamo z naslovom vnesene
elektronske pošte, imenom in priimkom za namene posredovanja odgovorov na zastavljena
vprašanja.
Osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena.
d) Obrazec za pridobitev ponudbe
Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca za pridobitev ponudbe na spletni strani Coface PKZ d.d.
na osnovi vaše privolitve upravljamo z naslovom vnesene elektronske pošte in telefonske
številke za namene posredovanja ponudbe oz. pridobitve dodatnih pojasnil v zvezi s pripravo
ponudbe.
Osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena.
e) Udeležba na dogodku
Ob podaji privolitve v sklopu prijave na dogodek, upravljamo z vašim imenom, priimkom,
delodajalcem, elektronsko pošto in gsm številko. Zbrane osebne podatke obdelujemo z
namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter kontaktiranja v zvezi s prijavo,
potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim.
Osebne podatke bomo hranili do preklica privolitve.
f) Nagradne igre
Ob podaji soglasja za sodelovanje v nagradni igri, kot sodelujoči lahko podate ločeno
privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke tj. ime, priimek,
elektronsko pošto, gsm številko obdelujemo za namene izvajanja nagradne igre (npr.
podelitev, prevzem nagrade).
Osebne podatke hranimo do konca izvedbe nagradne igre oz. do poteka rokov, predpisanih
v davčnih predpisih.

Obdelovalci in prenos v tretje države
Osebne podatke posredujemo obdelovalcem, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo
zbrane osebne podatke, upoštevajoč zgoraj navedene namene in rok hrambe. Z obdelovalci
imamo sklenjene zakonsko skladne pogodbe, na osnovi katerih so obdelovalci med drugim
zavezani k sprejemu ustreznih ukrepov za varovanje osebnih podatkov. Seznam
obdelovalcev se nahaja na naslednji povezavi.
Osebnih podatkov ne bomo iznašali v tretje države.
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Pravice posameznikov
a) Temeljne pravice
Spoštujemo vse zakonsko priznane pravice, in sicer:
- pravico dostopa, na osnovi katere lahko pri nas preverite, ali obdelujemo vaše
osebne podatke, in v primeru obdelave med drugim pridobite naslednje podatke:
namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki
so jim bili morda razkriti osebni podatki, obdobje hrambe osebnih podatkov, pravico
do vložitve pritožbe pri pristojnem organu (Informacijskem pooblaščencu RS);
- pravico do popravka, na osnovi katere lahko dosežete, da brez nepotrebnega
odlašanja popravimo oz. dopolnimo vaše osebne podatke;
- pravico do izbrisa, na osnovi katere lahko dosežete izbris (npr. ob podanem preklicu
privolitve) zbranih osebnih podatkov;
- pravico do omejitve obdelave, na osnovi katere lahko dosežete, da omejimo
obdelavo tj. označimo izbrane osebne podatke z namenom omejitve njihove uporabe
v prihodnje;
- pravico do prenosljivosti podatkov, na osnovi katere lahko od nas pridobite vaše
posredovane osebne podatke v berljivi obliki in te podatke nato izročite drugemu
upravljavcu oz. zahtevate, da prenos teh osebnih podatkov zagotovimo mi;
- pravico do ugovora, na osnovi katere lahko nasprotujete obdelavi vaših osebnih
podatkov, te osebne podatke se po podanem ugovoru z naše strani preneha
obdelovati.
b) Način uresničevanja temeljnih pravic
Temeljne pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, posredovano na enega izmed spodnjih
naslovov:
- gdpr-si@coface.com;
- Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
c) Preklic privolitve
Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete na enega izmed naslednjih načinov:
- s pritiskom na povezavo v vsakem prejetem elektronskem sporočilu ali
- pisno na naslov Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Na osnovi danega preklica bomo vaše osebne podatke prenehali uporabljati od trenutka
prejema vaše izjave o preklicu. Preklic ne vpliva na zakonitost naših obdelav, izvedenih do
trenutka prejema izjave o preklicu.
d) Pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu
V kolikor ocenjujete, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitev veljavne
zakonodaje, lahko podate pritožbo na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/kazalo-kontaktiskalnik/kontakt/.
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Uporaba piškotkov
Na spletni strani Coface PKZ d.d. uporabljamo različne vrste piškotkov, več o spletnih
piškotkih si lahko preberete na naslednji povezavi tukaj.

Varnost osebnih podatkov
Pri obdelavi osebnih podatkov sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za
zagotovitev ustrezne ravni varnosti.
Osebni podatki uživajo status poslovne skrivnosti, posledično pa do njih lahko dostopajo
zgolj naši zaposleni, ki se morajo z danimi osebnimi podatki seznaniti zaradi opravljanja
delovnih nalog.

Spremembe Izjave
Dano Izjavo lahko spreminjamo (zlasti ob spremembah zakonodaje in/ali prakse pristojnih
organov). O spremembi vas bomo obvestili prek spletne strani ter hkrati objavili posodobljeno
Izjavo.

Uveljavitev Izjave
Izjava velja od 1. 5. 2018 dalje.
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