
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ob prijavi na e-novice Hobby 
 
Spoštovani,  
 
dne 25.05.2018 prične veljati  Uredba (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 tudi : Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), ki prinaša večjo varnost 
in več pravic posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo, in obenem strožje obveznosti upravljavcev 
in (pogodbenih) obdelovalcev osebnih podatkov. Ker želimo v družbi SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška 
cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka 5526671000 (v nadaljevanju tudi: upravljavec) izpolniti vse 
obveznosti, ki jih imamo kot upravljavec vaših osebnih podatkov (po Splošni uredbi o varstvu osebnih 
podatkov) do vas, obenem pa želimo, da ste tudi po 25.05.2018 obveščeni o naših ponudbah, vas prosimo za 
ponovno privolitev, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke (tj. elektronski naslov) za namene, ki so v 
nadaljevanju izrecno navedeni in za katere dovoljujete obdelavo vaših osebnih podatkov.  
 
Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic Hobby se strinjam, da upravljavec zgoraj opredeljene 
osebne podatke obdeluje za obveščanje o posebnih akcijskih ponudbah.  
Ob prijavi se uporabnik strinja z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene: 
 [1] (OBVEZNO) Privolitev za sledenje vašim aktivnostim in interesom na spletnih straneh www.slovenijales-
trgovina.si, www.slovenijales.si in www.HOBBY.si: 

• Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za spletne oglaševalske akcije, ki nam pomaga 
kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na vseh navedenih spletnih straneh, nam omogočajo izvajanje 
naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh www.slovenijales-
trgovina.si, www.slovenijales.si, www.HOBBY.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe 
strani in tamkajšnjih vsebin. 

• Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize 
ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to 
izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene. 

[2] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje e-novic Hobby o posebnih akcijskih ponudbah izdelkov iz našega 
prodajnega programa do preklica in obsega: 

• uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic (1-2x mesečno) o aktualnih akcijskih ponudbah izdelkov 
iz našega prodajnega programa  

• iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča 
pošiljanje teh novičk 

• obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku) 
 
Spodaj podpisan-i/-a sem s podajo te privolitve seznanjen-/-a, da: 

✓ je pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov v (a) točki 1. odstavka 6. člena 
GDPR (privolitev) in v (f) točki 1. odstavka 6. člena GDPR (obdelava osebnih podatkov zaradi zakonitih 
interesov, za katere si prizadeva upravljavec: neposredno oglaševanje in trženje); 

✓ upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene sodeluje z družbo AM PLUS, 
trgovina na drobno, d.o.o., Valburga 82, 1216 Smlednik, matična številka 3363643000 (v nadaljevanju 
tudi: obdelovalec) in sicer da upravljavec pri obdelovalcu najema prostor na strežniku in uporablja 
orodja obdelovalca za pripravo in posredovanje obvestil svojim cenjenim strankam;  

✓ bo upravljavec moje zgoraj navedene osebne podatke hranil 5 let, nato pa jih bo takoj izbrisal;  
✓ sem upravičen od upravljavca (pod pogoji iz GDPR) zahtevati dostop do mojih osebnih podatkov (15. 

člen GDPR), popravek mojih osebnih podatkov (16. člen GDPR), izbris mojih osebnih podatkov (17. 
člen GDPR), omejitev obdelave mojih osebnih podatkov (18. člen GDPR) in prenos mojih osebnih 
podatkov drugemu upravljavcu (20. člen GDPR) ter ugovarjati obdelavi mojih osebnih podatkov (21. 
člen GDPR);      

✓ sem upravičen to privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli preklicati, ne da bi to vplivalo na 
zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se bo na podlagi te privolitve izvajala do njenega 
morebitnega preklica (3. odstavek 7. člena GDPR);  

✓ sem upravičen vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če 
menim, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z mano krši določila Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(77. člen GDPR). 
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