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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 

Prosimo vas, da navedete naslednje kontaktne osebne podatke: 

Ime in priimek:  

Družba:  

Funkcija/delovno 

mesto: 

 

Elektronski naslov:  

Telefonska številka:  

 

Navedene osebne podatke, bi želeli obdelovati za naslednje namene: 

☐       posredovanje reklamnih gradiv in obveščanje o novostih v ponudbi, ki lahko vključuje 

vam prilagojene ponudbe in druga obvestila prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.  

☐          pošiljanje vabil na dogodke prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.  

Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali skladno z zahtevami zakonodaje s področja 

varstva osebnih podatkov in Izjavo o varovanju osebnih podatkov.  

 

Datum: _____________________    Podpis: ___________________________ 

 

Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete na enega izmed naslednjih načinov: s pritiskom na povezavo 

v vsakem prejetem elektronskem sporočilu ali pisno na spodnji naslov COFACE, podružnica v Sloveniji. 

COFACE, podružnica v Sloveniji, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 9213635, ID za DDV: 

SI82180547 (Coface) je kot upravljavec osebnih podatkov zavezana k spoštovanju vseh veljavnih pravil 

na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke posredujemo obdelovalcem, ki v našem imenu 

in za naš račun obdelujejo zbrane osebne podatke (seznam obdelovalcev dostopen na spletni strani 

www.coface.si). Osebnih podatkov ne bomo iznašali v tretje države. Spoštujemo vse zakonsko priznane 

pravice, in sicer: pravico dostopa, na osnovi katere lahko pri nas preverite, ali obdelujemo vaše osebne 

podatke, in v kakšnem obsegu ter za kakšne namene, 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 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 in pravico do ugovora, na osnovi katere lahko nasprotujete obdelavi vaših osebnih 

podatkov, te osebne podatke se po podanem ugovoru z naše strani preneha obdelovati. Pravice lahko 

uveljavljate s pisno zahtevo, posredovano bodisi prek gdpr-si@coface.com ali na sedež COFACE, 

podružnica v Sloveniji. V kolikor ocenjujete, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitev 

veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Pri obdelavi osebnih 

podatkov sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni 

varnosti. 


