IZJAVA O ZASEBNOSTI

1. Splošno o izjavi
Izjava o zasebnosti pojasnjuje, kako zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in shranjujemo vaše
osebne podatke ter katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.
Ta Izjava o zasebnosti se uporablja od 25. maja 2018 in je na voljo na naši spletni strani
http://conference.excelolympics.com
2. Upravljalec
Upravljalec vaših osebnih podatkov (v nadaljevanju »upravljalec«) je podjetje Excel Olympics
Gašper Kamenšek s.p., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana.
V primeru vprašanj se lahko obrnete na kontaktno osebo Gašperja Kamenška na e-naslovu
gasper@excelolympics.com
3. Kako pridobimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke pridobimo, ko nam jih posredujete sami bodisi s prijavo na izobraževanja,
masterclass tečaje, konference in/ali izpolnite listo udeležbe, kjer ste potrdili obdelavo vaših
osebnih podatkov in/ali nadaljnje obveščanje o promocijskih aktivnostih.
Od tipa dogodka in aktivnosti je odvisno katere podatke nam posredujete in način njihove
obdelave. Ti obsegajo: ime, priimek, spol, naslov prebivališča, telefonska številka in e-mail
naslov.
4. Zakaj obdelujemo in hranimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke obdelujemo za zagotovitev:
- zakonskih obveznosti (npr. izdaje računov)
- nemoten proces izobraževanja (omogočanje udeležbe na predavanjih in izobraževanjih,
preverjanje udeležbe na izobraževanjih)
- promocijsko obveščanje udeležencev o tečajih in drugih aktivnostih podjetja, kjer je
udeleženec v to eksplicitno privolil
5. Razširjanje osebnih podatkov
Upravljalec vaših osebnih podatkov nikoli ne bo poslal v obdelavo tretjim osebam ali vaših
osebnih podatkov pridobival iz drugih virov.
Osebna podatka ime in priimek se lahko posredujeta tiskarjem za potrebe nemotenega
poteka izobraževanja z namenom tiska badge-ov, ki so pogoj za udeležbo na masterclass
delavnicah in/ali tiskanja potrdil o udeležbi in uspešnemu končanju delavnice/izobraževanja.

6. Občutljivi osebni podatki
Upravljalec o udeležencih ne hrani in ne bo hranil nobenih občutljivih podatkov kot so rasna
pripadnost, spolna usmerjenost, veroizpoved, politična pripadnost ali druge vrste občutljivih
osebnih podatkov.
7. Čas hranitve osebnih podatkov
Račune bo obdelovalec hranil skladno z zakonskim rokom.
Podatke, ki so bili upravljalcu posredovani samovoljno in z eksplicitno privolitvijo bo
obdelovalec hranil do preklica s strani udeleženca.
8. Lokacija vaših osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo znotraj držav Evropske unije.
9. Kakšne so vaše pravice
Po uredbi GDPR imate naslednje pravice glede svojih podatkov. Obdelovalec bo pri vsaki
zahtevi s strani udeleženca zahteval njegovo identifikacijo.
a. Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov
Pravico imate do seznama kateri podatki se o vas hranijo in obdelujejo. Prav tako
lahko zahtevate, da se vam ti podatki posredujejo v pregled.
b. Pravica do popravka
V primeru, da ste ugotovili, da se o vas hranijo in obdelujejo napačni podatki imate
pravico do popravka. Popravek lahko zahtevate tako, da nam sporočite
nove/osvežene podatke, obdelovalec pa se zavezuje, da bo te podatke osvežil v vseh
evidencah kjer je to mogoče in kjer mu dopušča zakon.
c. Pravica do izbrisa
Pravico imate, da zahtevate da se podatke, ki jih o vas hrani in obdeluje obdelovalec
izbrišejo. Pri tem velja omeniti, da to velja le za podatke, katere obdelovalec ne
potrebuje za zagotovitev zakonskih obveznosti (npr. računi).
d. Pravica do omejitve obdelave
Če ste ugotovili, da o vas hranimo napačne podatke lahko zahtevate, da za čas
popravka podatke nehamo obdelovati.
e. Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da zahtevate, da se vam podatki, ki jih hranimo o vas pošljejo v
elektronski obliki za potrebe prenosa.
f.

Pravica do ugovora
Kadar je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes, vi
pa zaradi vaše osebne situacije ne želite, da bi vaše osebne podatke obdelovali še

naprej, lahko kadarkoli ugovarjate nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. V
takem primeru bomo z obdelavo vaših osebnih podatkov prenehali. Seznanjamo vas,
da smemo še vedno obdelovati vaše osebne podatke, čeprav ste vložili ugovor, če
naši legitimni razlogi v konkretnem primeru pretehtajo nad vašimi interesi, pravicami
in svoboščinami (to pomeni, da na vaše pravice ni nesorazmernega vpliva, za nas pa
je pomembno, da lahko nadaljujemo z obdelavo), kot tudi za uveljavljanje, izvajanje
ali obrambo pravnih zahtevkov.
g. Pravica do preklica soglasja
Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, vi pa si glede tega
premislite, imate kadarkoli pravico do preklica vašega soglasja, obdelovalec pa bo
prenehal z obdelavo vaših osebnih podatkov.
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