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Namen obdelave   Pošiljanje spletnega časopisa  

Podlaga za izvedbo 

obdelave osebnih 

podatkov  

Osebna privolitev posameznika  

  

Vir osebnih podatkov  Osebni podatki  zbrani s strani posameznika   

Informacije o 

avtomatiziranem 

odločanju  

Ne  izvaja se avtomatizirano odločanje  

Kategorije osebnih 

podatkov  

Ime, priimek, naslov e-pošte  

  

Vsebovanost posebnih 

vrst osebnih podatkov1  

   

Ne  

  

Uporabniki zbirke  
 Trendnet d.o.o. – izvajalci po pogodbi  

Campaign manager  v Gorenju  - Vlado Verdnik  

Navedba držav, v katere 

se podatki iznašajo (če se 

iznašanje dogaja)  

  

Podatki se uporabljajo samo v domači državi  

                                                           

1 Osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali 

članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za namene identifikacije posameznika, podatki v zvezi 

z zdravjem ali podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmeritvijo.  

  



Čas hrambe osebnih 

podatkov v zbirki  

Podatki se hranijo vse dokler traja pošiljanje elektronskega časopisa 

oziroma dokler ne pride do preklica pošiljanja s strani prejemnika.  

Splošen opis tehničnega 

varovanja  

Dostop do podatkov je zaščiten z geslom in s sistemom dodeljevanja 

avtorizacije izključno za to pooblaščenim upravljalcem zbirke osebnih 

podatkov.  

Splošen opis 

organizacijskega 

varovanja  

 Gorenje Gostinstvo ima jasno opredeljeno politiko varovanja podatkov in 

natančno opredeljene postopke za varovanje osebnih podatkov.  

Sistem (aplikacija) za 

obdelavo osebnih 

podatkov  

 SquizMail, Wordpress    

  

 P o d p o r a   p r a v i c   p o s a m e z n i k a  

Izvedljivost pravic 

posameznika – pravica do 

dostopa  

Temeljijo na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega 

obrazca na spletni strani.  

Izvedljivost pravic 

posameznika – pravica do 

popravka  

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega 

obrazca na spletni strani.  

Izvedljivost pravic 

posameznika – pravica do 

pozabe  

Opis ali je podpora pravic omogočena in na kakšen način (preko aplikacije 
ali preko direktnega dostopa do baze podatkov).  
   

Izvedljivost pravic 

posameznika – pravica do 

omejitve uporabe  

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega 

obrazca na spletni strani.  

Izvedljivost pravic 

posameznika – 

obveščanje ob popravkih 

ali izbrisom osebnih 

podatkov ali omejitvijo 

obdelave  

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega 

obrazca na spletni strani.  

Izvedljivost pravic 
posameznika – pravica  
do prenosljivosti 

podatkov  

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega 

obrazca na spletni strani.  

Izvedljivost pravic 

posameznika – pravica do 

ugovora  

Avtomatsko odločanje se v okviru te zbirke osebnih podatkov ne 

uporablja.  

Pogodbeni obdelovalec 

osebnih podatkov  

Trendnet d.o.o. 

Šlandrova cesta 6a 

3320 Velenje  

Zastopnik: Bojan Oremuž  

Oseba odgovorna za ravnanje z osebnimi podatki: Tadej Oremuž  

  



 

 

 


