
               
 

 

 
                                                                                                                                                                   

         
POLITIKA PODJETJA AKILEA, Mirjana Groznik s.p. GLEDE RAVNANJA S 
PODATKI 
 
Politika varstva osebnih podatkov 
 
1. Upravljalec 
 
Registrirana firma podjetja: AKILEA, Mirjana Groznik s.p. (v nadaljevanju AKILEA) 
Sedež podjetja:  Ferrarska ul. 14, Koper 
Odgovorna oseba za zbirko osebnih podatkov je direktorica podjetja, ki uporablja osebne podatke iz zbirke. 
Kontaktni naslov odgovorne osebe za varstvo podatkov:  mirjana.groznik@gmail.com 
 
AKILEA, kot izvajalec storitev masaže, dobrega počutja, gibanja in svetovanja, bo pri obdelavi osebnih 
podatkov vselej ravnala po visokih standardih evropske uredbe GDPR, tako da bo imela vzpostavljen 
notranji sistem organizacije dela (izvajanja) in nadzora, ki bo omogočal ravnanje po tej uredbi. AKILEA se 
zavezuje, da bo vedno sposobna dokazati raven izvajanje obdelave in sistem notranje organizacije, ki to 
omogočata. 
 
 2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 
  
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, obveščanja stranko o 
naši ponudbi prek elektronske pošte in telefonskih sporočil.  
 
Za namen obveščanja z elektronsko pošto, hranimo:  

 naslov elektronske pošte, 
 ime, 
 priimek, 
 spol 
 datum rojstva 

  
Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z 
njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. 
 
 3. Iznos 
 
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v druge države. 
  
4. Obdobje hrambe 
 
Osebne podatke posameznika hranimo 
 

 do izbrisa celotne zbirke podatkov: 
 Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne 

podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma in trajno izbrisali 
 do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. 

Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke brez odlašanja in trajno izbrišemo. 
  
5. Pravice posameznika 
 
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva: 

 vpogled, 
 popravek, 
 popoln izbris, 
 prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje. 

  
Preklic soglasja s strani posameznika ne vpliva na zakonitost in upravičenost obdelave, ki se je na podlagi 
privolitve oz. soglasja izvajala do preklica. 
 
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice na področju 
varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu 
pooblaščencu v Republiki Sloveniji:  
  
  
Celoten pravilnik je na vpogled na sedežu AKILEA.  


