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PRAVILNIK O ZASEBNOSTI 

Podjetje MI OKNA, montaža stavbnega pohištva, Matej Ivanušič, s. p. (v nadaljevanju: Matej Ivanušič, s. p.), je 

zavezano k spoštovanju in varovanju vaših osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Ta pravilnik določa, kako 

zbiramo, uporabljamo, hranimo in razkrivamo vaše podatke.  

Pravilnik o zasebnosti skupaj z vsemi veljavnimi pogoji o uporabi spletnega mesta in politiki piškotkov določa, kako 

podjetje Matej Ivanušič, s. p., uporablja osebne podatke, ki jih zbere od posameznega uporabnika preko spleta, 

prav tako pa velja tudi za osebne podatke, posredovane podjetju Matej Ivanušič, s. p., z alternativnimi sredstvi, kot 

so telefon, elektronska pošta ali druga korespondenca. 

Osebni podatki, ki so posredovani podjetju Matej Ivanušič, s. p., so uporabljeni in obravnavani le za namen, zaradi 

katerega so bili zbrani. Z osebnimi podatki podjetje upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno 

zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. 

Podjetje Matej Ivanušič, s. p., zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe na tak način, da 

obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in zagotavlja tudi 

varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter da pri obdelavi osebnih podatkov ravna v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ga posameznik poda za obdelavo osebnih podatkov. 

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”) zajete naslednje informacije: 

- kontaktne informacije podjetja, 

- nameni, pravne podlage in opredelitve vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,                                                                                                     

- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov in 

- pravica dostopanja do informacij. 

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov 

in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam, uporabljamo tehnične 

in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi 

spremembami. 

KONTAKTNE INFORMACIJE PODJETJA 

Z osebnimi podatki, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, upravlja podjetje MI OKNA, montaža 

stavbnega pohištva, Matej Ivanušič, s. p., Cesta talcev 10, 4220 Škofja Loka, davčna številka SI40646327, matična 

številka 6562302000 (v nadaljevanju: upravitelj).    

VRSTE OSEBNIH PODATKOV 

Spletno stran podjetja Matej Ivanušič, s. p., lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba 

osebnih podatkov je potrebna le ob izpolnitvi obrazca »KONTAKTNI OBRAZEC«.  
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KONTAKTNI OBRAZEC 

Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo, so: 

- ime in priimek, 

- naslov, 

- poštna številka, 

- kraj, 

- elektronski naslov, 

- telefonska številka in 

- priponka. 

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca »KONTAKTNI OBRAZEC«, zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z 

namenom vodenja evidence o številu povpraševanj ter komunikacijo po elektronski pošti, navadni pošti ali 

telefonu. 

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE 

V podjetju Matej Ivanušič, s. p., lahko vaše osebne podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene 

osnovnih analiz zadovoljstva z našimi storitvami. V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali 

nepooblaščenim osebam. 

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri 

veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in 

uresničevanje zakonitih interesov upravitelja. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in 

na njem delujočega sistema, s katerim opravlja naročila. 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke podjetje hrani največ 

toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oziroma do 

poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s 

posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do pet let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na 

katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. 

Drugi podatki, ki jih podjetje pridobi na podlagi privolitve posameznika, se hranijo do preklica. 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto 

podatkov ne določa drugače. 
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PRAVICA DOSTOPANJA DO INFORMACIJ 

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo 

shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih 

okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za 

računovodske in knjigovodske namene. 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

- popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mi-okna.si, 

- trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na  

                naslov info@mi-okna.si, 

- izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s  

                posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mi-okna.si. 

UPORABA PIŠKOTKOV IN STORITVE GOOGLE ANALYTICS 

Ko obiščete katero od naših spletnih strani, lahko v vaš računalnik shranimo določene podatke, ki se arhivirajo v 

obliki "cookie" ali drugih podobnih datotek in nam lahko pomagajo na več različnih načinov. "Cookie" datoteke 

nam omogočajo prilagoditev naše spletne strani vašim željam in preferencam. Večina internetnih brskalnikov 

omogoča brisanje "cookie" datotek s trdega diska vašega računalnika, prepreči lahko shranjevanje tovrstnih 

datotek ali pa vas pred shranjevanjem opozori. Za natančnejša navodila za uporabo teh funkcij preberite navodila 

za uporabo vašega spletnega brskalnika ali strani pomoči, ki vam jo brskalnik ponuja. 

To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. 

(''Google''). Google Analytics uporablja tako imenovane ''piškotke'', besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš 

računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta 

(vključno z vašim naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se 

shranijo. 

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih 

spletne strani za upravljavce spletne strani in za opravljanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne 

strani in uporabo interneta. Po potrebi bo družba Google tovrstne informacije posredovala tretjim osebam, in sicer 

v zakonsko predpisanem obsegu, oziroma če tretje osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu družbe Google. 

Družba Google ne bo v nobenem primeru združevala vašega naslova IP z drugimi podatki družbe Google. 

Namestitev piškotkov lahko onemogočite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika ali 

spremenite nastavitev uporabe piškotkov. Vendar vas moramo pri tem opozoriti, da v tem primeru morda ne boste 

mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate, da se 

strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil predhodno opisan, in za zgoraj 

naveden namen. 

Naše spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije, ki jo zagotavlja storitev Google Analytics. V tem okviru se 

naslovi IP shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z identiteto določene 

osebe. 
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SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI 

Za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja. 

Podjetje MI OKNA, montaža stavbnega pohištva, Matej Ivanušič, s. p., si pridržuje pravico do spremembe tega 

Pravilnika. Vsaka sprememba Pravilnika bo objavljena na spletni strani podjetja www.mi-okna.si. 

UPRAVITELJ 

MI OKNA, montaža stavbnega pohištva, 

Matej Ivanušič, s. p., 

Cesta talcev 10 

4220 Škofja Loka 

telefon: 040 167 376 

elektronska pošta: info@mi-okna.si 

 

Datum: 23. 7. 2019 
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