Izjava o varovanju osebnih podatkov
Podatki o upravljavcu podatkov
Upravljavec vaših podatkov je
Na Škaluc, storitve za gostinstvo, turizem in prosti čas, d.o.o.,
Trobni Dol 33, 3271 Šentrupert
Dosegljivi smo vam na kontaktnih podatkih:



telefonska številka:
elektronski naslov:

051 355 422
info@naskaluc.si

Obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega
obsežnega spremljanja posameznikov, obenem pa upravljavec ne obdeluje
posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami
in prekrški, zato se je upravljavec odločil, da ne bo imenoval posebne
pooblaščene osebe za varstvo podatkov.
Pri obdelavi vaših podatkov se ravnamo po naslednjih pravilih in smernicah:




Nikoli ne bomo zlorabili vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretjim
osebam, razen če tako od nas zahteva zakonodaja.
Nikoli vam ne bomo pošiljali e-sporočil oziroma vas drugače kontaktirali, če
niste jasno izkazali, da si to želite.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov
Osebni podatek je informacija, ki vas identiﬁcira kot posameznika. Vaše osebne
podatke obdelujemo v spodaj naštetih primerih in za vnaprej opredeljene
namene.
Vedno, kadar bo upravljavec nameraval nadalje obdelovati osebne podatke za
namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bo upravljavec
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo
obdelavo podatkov zagotovil informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje
relevantne informacije.

1. kadar obiščete našo spletno stran
Vaše podatke obdelujemo z namenom zagotavljanja varnosti spletne strani in
informacij, ki se nahajajo na njej.

Pravna podlaga za obdelavo je naš zakoniti interes na podlagi točke (f) člena 6
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zakoniti interesi za uveljavljanje katerih si
prizadeva upravljavec so stalno izboljševanje uporabniške izkušnje, kar se
analizira in zbira tudi z uporabo piškotkov. Več o piškotkih si preberite na https://
www.1ainternet.net/cookies/o-rabi-spletnih-piskotkov.html
Uporabnik, ki se bo seznanil z vašimi osebnimi podatki je vzdrževalec spletne
strani. Vaših podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primeru, ko bi
nam to predpisovale zakonske obveznosti.
Podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Spletna stran
je gostovana na strežniku, ki je v EU.
Obdobje hrambe vaših podatkov je trideset (30) dni od vašega posameznega
obiska spletne strani.

2. kadar nam pošljete povpraševanje preko našega kontaktnega
obrazca
Vaše podatke obdelujemo z namenom nudenja pomoči, posredovanja ponudb in
odgovarjanje na povpraševanje in vprašanja.
Pravna podlaga za obdelavo je naš zakoniti interes na podlagi točke (f) člena 6
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zakoniti interesi za uveljavljanje katerih si
prizadeva upravljavec so vzpostavitev poslovne komunikacije in navezava
poslovnih stikov ter posredovanje želene ponudbe naših storitev.
Uporabnik, ki se bo seznanil z vašimi osebnimi podatki je vzdrževalec spletne
strani. Vaših podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primeru, ko bi
nam to predpisovale zakonske obveznosti.
Podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Spletna stran
je gostovana na strežniku, ki je v EU.
Obdobje hrambe vaših podatkov je najdlje šest (6) mesecev od prejema
povpraševanja preko kontaktnega obrazca, ki je dostopen na
https://www.naskaluc.si/povprasevanje.html

3. kadar uporabljate naše nastanitvene kapacitete ali druge
storitve
Vaše podatke obdelujemo predvsem z namenom sklenitve pogodbe o nastanitvi
oziroma koriščenju storitev.
Pravna podlaga za obdelavo je pogodbeno razmerje na podlagi točke (b) člena 6
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posredovanje podatkov je pogodbena

obveznost, zato vam brez njih žal ne moremo omogočiti sklenitve pogodbe o
nastanitvi oziroma koriščenju storitev.
Vaših podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primeru, ko bi nam to
predpisovale zakonske obveznosti.
Podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obdobje hrambe vaših podatkov je najdlje pet (5) let od rezervacije oziroma
izvedbe storitev.

4. kadar pri nas unovčite bon za izboljšanje gospodarskega
položaja na področju potrošnje turizma
Vaše podatke obdelujemo predvsem z namenom sklenitve pogodbe o nastanitvi
oziroma koriščenju storitev, za kar boste unovčili bon za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (za nastanitev ali
nastanitev z zajtrkom).
Pravna podlaga za obdelavo je pogodbeno razmerje na podlagi točke (b) člena 6
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posredovanje podatkov je pogodbena
obveznost, zato vam brez njih žal ne moremo omogočiti sklenitve pogodbe o
nastanitvi oziroma koriščenju storitev ter unovčitve bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (za nastanitev ali
nastanitev z zajtrkom).
Podatke o unovčenju bona bomo posredovali Finančni upravi Republike
Slovenije. Vaših podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primeru, ko bi
nam to predpisovale zakonske obveznosti.
Podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obdobje hrambe vaših podatkov je do poteka zastaralnega roka za nadzor iz
sedemnajstega odstavka 35. člena in 82. člena ZIUOOPE.

Pravice, ki jih imate v zvezi z osebnimi podatki
Kot posameznik imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih
podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.
Kadar bi vaše podatke obdelovali na podlagi privolitve pa imate tudi pravico, da jo
kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je
na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo lahko pošljete po pošti
na naslov Trobni Dol 33. 3271 Šentrupert oziroma preko elektronske pošte na
naslov info@naskaluc.si
Na vašo zahtevo moramo odgovoriti nemudoma oziroma najkasneje v enem (1)
mesecu od prejema zahteve, v izjemnih primerih v dveh (2) mesecih.
V primeru, da menite, da kot upravljavec kršimo določila s področja varstva
osebnih podatkov imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Informacijskem pooblaščencu RS zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva
osebnih podatkov.

Dodatne informacije za obiskovalce tega spletnega mesta
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, za katere ta
izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate našo spletno stran, si
vnovič preberite izjave o varovanju osebnih podatkov na strani, ki jo obiskujete.
Upravljavec spletne strani, niti nobena druga pravna ali ﬁzična oseba, ki je
sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za nobeno
škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe
informacij ali za kakršne koli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izjava o varovanju zasebnosti se bo spremenila ob vsaki spremembi nabora
vaših osebnih podatkov, namena obdelave osebnih podatkov ali spremembi
drugih pomembnejših okoliščin, zato vas prosimo, da njeno vsebino redno
spremljate.

Datum zadnje posodobitve:

8. 7. 2020

