
Varovanje podatkov 
IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
S to spletno stranjo upravlja podjetje Peter Wagner d.o.o., v nadaljevanju imenovano >mi<, 
>nas< in >Peter Wagner<, s sedežem na naslovu Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor. V tej izjavi o 
varstvu osebnih podatkov kot upravljavec v skladu s 7. odstavkom 4. �lena Splošne uredbe EU o 
varstvu podatkov (v nadaljevanju >uredba GDPR<) opisujemo, kateri vaši podatki se zbirajo, ko 
obiš�ete našo spletno stran, in s kakšnim namenom jih obdelujemo (del A). 

Prav tako vas obveš�amo, kako na splošno obdelujemo podatke naših strank, dobaviteljev in 
interesentov za potrebe trženja (del B) in na splošno pojasnimo, katere pravice in varnostna 
zagotovila vam pripadajo tekom obdelave podatkov (del C). 

Zato prosim natan�no preberite Izjavo o varstvu podatkov, preden nadaljujete z uporabo naše 
spletne strani in, �e se za to odlo�ite, podate svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 

Vse relevantne kontaktne podatke lahko najdete v razdelku C.5 te Izjave o varstvu podatkov. 
Zavedamo se pomembnosti varstva vaših osebnih podatkov, zato se pri zbiranju in obdelovanju 
vaših osebnih podatkov strogo držimo zakonskih predpisov Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP) in uredbe GDPR. 

A. Obdelava osebnih podatkov na naši spletni strani 
1. Osebni podatki 

Uporaba naše spletne strani je na�eloma možna brez navedbe osebnih podatkov. Pri 
uporabi posami�nih storitev pa lahko pride do odstopanj zahtev, na katere pa vas bomo 
posebej opozorili. 

Zbiramo in shranjujemo torej - z izjemo piškotkov, ki so podrobno opisani v spodnjem 
poglavju - na�eloma samo tiste podatke, ki nam jih posredujete sami preko mask za vnos 
ali preko kakšne druga�ne interakcije z našo spletno stranjo. 

Osebni podatki so vse tiste informacije, ki se nanašajo na dolo�enega ali dolo�ljivega 
posameznika. Sem spadajo na primer vaše ime, naslov, telefonska številka ali datum 
rojstva, a tudi Vaš IP-naslov ali geolokacijski podatki, ki omogo�ajo dolo�itev vas kot 
osebe. 

2. Uporaba piškotkov 

a. �e uporabljate našo spletno stran samo za informacijske namene, torej �e se niste 
prijavili za storitev ali nam, npr. preko kontaktnega obrazca, posredovali drugih informacij, 
zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. �e torej 
želite obiskati našo spletno stran, bomo zbirali naslednje tehni�no zahtevane podatke, da 
vam lahko prikažemo spletno stran in zagotovimo njeno stabilnost in varnost skladno s 
to�ko (f) 1. odstavka 6. �lena uredbe GDPR: 

o IP-naslov 

o �as in datum zahtevka, 

o razlika �asovnega pasu od greenwiškega srednjega �asa (GMT), 

o vsebina zahtevka, 

o status dostopa/koda statusa http, 

o prenesena koli�ina podatkov, 

o spletna stran, s katere prihaja zahtevek, 

o uporabljen brskalnik, 

o operacijski sistem in uporabniški vmesnik, 

o jezik in razli�ica programske opreme brskalnika. 

b. Poleg zgoraj omenjenih podatkov se ob uporabi naše spletne strani na vaš ra�unalnik 
shranijo lastni in drugi piškotki; le-ti so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na 
vašem trdem disku preko uporabljenega brskalnika v brskalniku dodeljenem mestu. Tisti, 



ki namesti piškotek (v tem primeru smo to mi in spodaj navedeni tretji), prejme s tem 
dolo�ene informacije. Te piškotke potrebujemo za prepoznavo vas kot uporabnika spletne 
strani in za omogo�anje razumne rabe naših storitev. Nazadnje uporabljamo piškotke tudi 
za namen trženja, za analizo vzorcev uporabe in v danem primeru za prikaz ciljnih 
oglasov. 

Razlikujemo med lastnimi piškotki, drugimi piškotki in drugimi zahtevki. 

o Lastni piškotki 

Lastne piškotke uporabljamo sami oz. jih uporablja naša spletna stran in jih shranjuje v 
vašem brskalniku, da vam lahko nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Pri tem 
gre predvsem za funkcijske piškotke, kot na primer piškotke košarice. 

o Drugi piškotki 

Druge piškotke shranjujejo drugi ponudniki v vašem brskalniku. Pri tem gre ve�inoma za 
orodja za sledenje in trženje, ki analizirajo vaše vzorce uporabe in drugim ponudnikom 
omogo�ajo vašo ponovno prepoznavo na drugih obiskanih spletnih straneh. Na�eloma je 
delovanje ponovnega trženja osnovano na rabi takšnih piškotkov. 

o Drugi zahtevki 

Drugi zahtevki so vsi zahtevki, ki jih kot uporabnik spletne strani oddate drugim - na 
primer ko uporabljate vti�nike socialnih omrežij ali koristite storitev ponudnika pla�ilnih 
storitev. V tem primeru se sicer v vašem brskalniku ne shranjujejo nikakršni piškotki, a ni 
mogo�e izklju�iti morebitnega pošiljanja osebnih podatkov drugim tekom te rabe. Zato 
vas v izjavi o varstvu osebnih podatkov podrobno obveš�amo o orodjih in aplikacijah, ki 
jih uporabljamo. 

c. Naša spletna stran uporablja naslednje tipe piškotkov, njihov obseg in delovanje pa sta 
opisana v nadaljevanju. 

o Za�asni piškotki 

Za�asni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete svoj brskalnik. Med te spadajo 
predvsem sejni piškotki, ki shranjujejo t. i. ID seje, s katerim lahko dodelimo razli�ne 
zahtevke vašega brskalnika skupni seji. Z njimi lahko prepoznamo vaš ra�unalnik, ko se 
vrnete na našo spletno stran. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali zaprete 
brskalnik. 

o Trajni piškotki 

Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po preteku dolo�enega obdobja, ki se razlikuje od 
piškotka do piškotka. Sami lahko te piškotke v vaših nastavitvah brskalnika kadar koli 
izbrišete. 

d. Svoje nastavitve brskalnika lahko spremenite tako, da na primer ne sprejemajo drugih 
ali pa celo vseh piškotkov. Moramo vas opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli 
uporabljati vseh funkcij naše spletne strani. 

e. Piškotke uporabljamo tudi za to, da vas prepoznamo pri poznejših obiskih strani, �e 
imate pri nas ustvarjen ra�un - sicer se morate pri vsakem obisku ponovno prijaviti. 

3. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov 

Osebne podatke, ki presegajo informacije, shranjene v piškotkih, obdelujemo samo 
takrat, ko nam jih prostovoljno posredujete, na primer ko se registrirate pri nas, sklenete 
pogodbeno razmerje z nami ali stopite z nami v stik. Pri tem gre izklju�no za kontaktne 
podatke in podatke zadeve, zaradi katere stopate z nami v stik. 

Vaše osebne podatke uporabljamo izklju�no za potrebe izpolnitve posami�nega namena 
obdelave (npr. za registracijo, pošiljanje e-novic, izpeljavo naro�ila, pošiljanje 
informativnih materialov in oglasov, izvedbo nagradne igre, odgovor na vprašanje, 
omogo�anje dostopa do dolo�enih informacij) in je to zakonsko (posebej skladno s 6. 
�lenom uredbe GDPR) dovoljeno (npr. pošiljanje oglasov in informativnih materialov 
obstoje�im strankam). 



Namen obdelave vaših podatkov je upravljanje naše spletne strani in ciljno nudenje 
specifi�nih informacij podjetja vklju�no s prikazom ponudbe naših izdelkov in storitev 
(trženje). Vaše podatke uporabljamo za namene izven navedenih samo, �e ste pred tem 
v takšno rabo izrecno privolili. Privolitev lahko, kot je spodaj podrobneje opisano, kadar 
koli prekli�ete. 

4. Obdobje hrambe 

Podatke, ki ste nam jih posredovali izklju�no za podporo strankam oz. za trženje in 
informacijske namene, na�eloma hranimo do izteka roka sedmih let od zadnjega stika. To 
poteka z našim zakonitim interesom, saj so številne študije dokazale, da potencialni 
interesenti redno še po sedmih letih po prvem stiku z nami potrebujejo oz. kupujejo naše 
udobne �evlje, da rešijo svoje težave z vedno ve�jo problematiko svojih stopal. �e tako 
želite, bomo vaše podatke po preteku tega roka izbrisali, v kolikor ne obstaja kakšen 
zakonski predpis, ki bi to prepre�eval. 

�e obstaja namera sklenitve pogodbe oz. sklenjena pogodba, bomo obdelovali vaše 
osebne podatke po zaklju�enih pogodbenih obveznostih do preteka rokov naše garancije, 
jamstva, zapadlosti in zakonsko dolo�ene hrambe ter za dokon�anje kakršnih koli pravnih 
sporov, v katerih ti podatki služijo kot dokazno gradivo. Vašo zgodovino nakupov in 
naro�il obdelujemo v vašem interesu v obdobju 15 let, saj toliko znaša povpre�na 
življenjska doba �evljev, ki jih prodajamo; vsaka stranka in tudi naše podjetje ima zakonit 
interes, da po tako dolgem obdobju še vedno razpolaga z informacijo, kateri izdelek in v 
kateri izvedbi je stranka pri nas kupila, predvsem v primeru potrebe popravila, naro�ila 
enakega artikla ali za naro�ilo dodatkov za dolo�en artikel (vezalke, vložki). Za najboljše 
zagotavljanje svojih storitev smo se odlo�ili za takšno obdobje hrambe. �e tega ne bi 
želeli, nam lahko to kadar koli sporo�ite. 

5. E-novice 

Brezpla�no se lahko prijavite na prejemanje e-novic. Z e-novicami redno prejemate 
trenutne novosti in informacije o našem podjetju ter prilagojene oglase. Da bi prejemali 
naše e-novice, potrebujete veljaven e-poštni naslov. 

Na e-poštnem naslovu, ki ste ga vnesli v prijavno masko, bomo preverili, ali je prejem e-
novic dejansko želen. To poteka tako, da na naveden e-poštni naslov pošljemo e-poštno 
sporo�ilo, v katerem najdete povezavo za potrditev prejema sporo�ila. Po potrditvi e-
poštnega naslova ste prijavljeni na naše e-novice (dvojna vklju�itev). 

Že ob prijavi na e-novice shranimo vaš IP-naslov, datum in �as vaše prijave. To je 
varnostni mehanizem za primer, �e bi nekdo drug želel zlorabiti vaš e-poštni naslov in vas 
brez vaše vednosti prijavil na prejemanje e-novic. Drugih podatkov za prijavo na e-novice 
ne zbiramo in obdelujemo, podatki se uporabljajo izklju�no za pošiljanje e-novic. 

�e temu ne ugovarjate, bomo vaše podatke posredovali znotraj skupine družb z 
namenom analize in posredovanja informacij za trženje. Znotraj skupine družb bodo vaši 
podatki, ki ste nam jih dali na razpolago za prejemanje e-novic, primerjani s tistimi, ki smo 
jih morda zbrali kako druga�e (npr. pri nakupu ali pri naro�ilu storitve). 

Vaših podatkov za prijavo na e-novice ne posredujemo tretjim, ki niso del skupine družb. 
Prejemanje e-novic lahko kadar koli prekinete; podrobnosti za odjavo najdete v 
potrditvenem e-poštnem sporo�ilu in v vsaki izdaji e-novic. 

6. Uporabljena orodja in aplikacije 

a. Na naši spletni strani uporabljamo razna orodja za spletno analizo in trženje 
podjetja Google. V ta namen shranjujemo naslednje piškotke in slikovne pike: 

o _gat (obdobje hrambe: 1 minuta) 

o _ga (obdobje hrambe: 2 leti) 

o _gid (obdobje hrambe: 24 ur) 

Namestitev Googlovih piškotkov lahko prepre�ite na ve� na�inov, še posebej pa z 
ustrezno zavrnitvijo storitve ob obisku naše spletne strani ali z ustrezno nastavitvijo 



vašega brskalnika. Podrobnosti o posami�nih zavrnitvah najdete pri opisu ustreznega 
orodja. Opozarjamo vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij 
naše spletne strani v polnem obsegu. 

Zaradi spodaj opisanih in uporabljenih orodij za spletno analizo in trženje vaš brskalnik 
samodejno vzpostavi neposredno povezavo z Googlovim strežnikom. Nimamo vpliva na 
obseg v tem okviru posredovanih informacij in Googlovo nadaljnjo rabo teh podatkov. 
Nam znan obseg in namen obdelave je opisan spodaj pri ustreznem orodju. �e ste 
registrirani pri kakšni Googlovi storitvi, lahko Google obisk dodeli vašemu ra�unu; toda 
tudi �e niste registrirani oz. niste prijavljeni v omrežje, obstaja možnost, da bo ponudnik 
pridobil in shranil vaš IP-naslov. 

Nadaljnje informacije o namenu in obsegu Googlovega zbiranja podatkov in njihovi 
obdelavi kakor tudi nadaljnje informacije o Vaših pravicah in možnosti nastavitev v tej 
zadevi prejmete pri: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornija 
94043, ZDA. Google se je zavezal k uporabi Š�ita zasebnosti EU/ZDA (ang. Privacy 
Shield). Ve� podrobnosti o tem najdete na naslednjih spletnih straneh: 

http://www.google.com/intl/sl/policies/privacy 
https://services.google.com/sitestats/sl.html 
http://www.networkadvertising.org 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

b. Na naši spletni strani uporabljamo orodje za spletno analizo in trženje Google 
Analytics. Google Analytics je storitev spletne analize podjetja Google Inc., 1600 
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pri tem uporabljeni piškotki 
ustvarjajo informacije o vaši rabi spletne strani in se praviloma prenesejo na Googlov 
strežnik ter se tam tudi shranijo. 

Google v našem imenu uporablja te informacije za analizo vaše rabe naše spletne strani, 
za ustvarjanje poro�il o aktivnostih na spletni strani ter za druge storitve, povezane z rabo 
spletne strani in interneta, ki jih posreduje upravljavcu spletne strani. �e želite dodatne 
informacije glede Googlovega na�ina, obsega in namena zbiranja podatkov, vam 
priporo�amo, da preberete njihove dolo�be o varstvu podatkov. 

c. Uporabljamo tudi storitev Google Adwords, ki nam pomaga s prikazovanjem oglasov 
o privla�nih akcijah in izdelkih na zunanjih spletnih straneh. S tem orodjem lahko to�no 
dolo�imo, v kakšnem razmerju so posami�ni ukrepi trženja glede na konkretno kampanjo. 
S tem uveljavljamo interes prikazovanja prilagojenih oglasov ustreznim interesentom in 
tako dosežemo pravi�no obra�unavanje stroškov trženja. 

Google prikazane oglase upravlja preko t. i. oglasnih strežnikov (ang. >Ad Server<). V ta 
namen uporabljamo piškotke oglasnega strežnika, ki z merjenjem dolo�enih parametrov, 
kot so prikazi ali uporabniški kliki, ugotavlja uspešnost trženjske kampanje. Ti delujejo 
tako, da Google Adwords shrani piškotek v vašem brskalniku, �e ste na našo spletno 
stran prispeli s klikom na Googlov oglas. Ta piškotek praviloma pote�e po 30 dneh. Ta 
piškotek ni namenjen vaši identifikaciji, temve� služi shranjevanju enoli�nih oznak ID 
piškotkov, števila prikazov oglasa glede na postavljen oglas, zadnjega ogleda (relevantno 
za t. i. konverzije po ogledu, ang. Post-View-Conversions) kakor tudi informacij o 
izklju�itvi za potrebe analize. 

Sami tekom uporabe orodja Google Adwords ne zbiramo in ne obdelujemo nikakršnih 
osebnih podatkov, temve� nam Google dostavlja samo statisti�ne analize, s katerimi 
lahko dolo�imo, katera od uporabljenih trženjskih kampanj je bila še posebej u�inkovita. 

Sodelovanje pri tem postopku sledenja lahko poleg že omenjenih ukrepov prepre�ite 
tako, da dezaktivirate piškotke za sledenje konverzijam z nastavitvijo brskalnika, da 
blokira piškotke z domene >www.googleadservices.com<, ali s trajnim izklopom v vašem 
brskalniku Firefox, Internet Explorer ali Google Chrome na 
povezavi http://www.google.com/settings/ads/plugin. 



d. Poleg tega uporabljamo tudi aplikacijo Google Remarketing. ki predstavlja postopek 
ponovnega trženja, s katerim vas želimo nagovoriti tudi takrat, ko ste našo spletno stran 
že zapustili. Tako vam lahko tudi po obisku naše spletne strani ob nadaljnji uporabi 
svetovnega spleta prikazujemo naše oglase. To poteka s pomo�jo piškotka, ki je shranjen 
v vašem brskalniku, preko katerega Google zbira in analizira vaše vzorce uporabe ob 
obisku raznih spletnih strani. 

Tako lahko Google dolo�i vaš prejšnji obisk naše spletne strani, a po Googlovih 
navedbah uporabljajo postopek psevdonimizacije pri obdelavi osebnih podatkov, zbranih 
s ponovnim trženjem. 

e. Ta spletna strani še naprej uporablja orodje za spletno DoubleClick by Google. 
Orodje DoubleClick uporablja piškotke za prikaz uporabniku relevantnih oglasov, za 
izboljšanje poro�il o uspešnosti kampanje ali za prepre�evanje ve�kratnega prikaza 
enakega oglasa istemu uporabniku. Preko kode ID piškotka Google prepozna, kateri 
oglasi se prikazujejo v danem brskalniku in tako prepre�i, da bi se le-ta prikazal ve�krat. 
Poleg tega lahko orodje DoubleClick s pomo�jo kod ID piškotkov registrira konverzije, 
povezane s prikazovanjem oglasov. To je pomembno v primeru, ko uporabnik vidi oglas 
DoubleClick in pozneje z istim brskalnikom obiš�e spletno stran oglaševalca in tam nekaj 
kupi. Po Googlovih navedbah piškotki orodja DoubleClick ne vsebujejo osebnih 
informacij. 

Sodelovanje pri tem postopku sledenja lahko poleg že omenjenih ukrepov prepre�ite 
tako, da dezaktivirate piškotke za sledenje konverzijam z nastavitvijo brskalnika, da 
blokira piškotke z domene >www.googleadservices.com<, ali s trajnim izklopom v Vašem 
brskalniku Firefox, Internet Explorer ali Google Chrome na 
povezavi http://www.google.com/settings/ads/plugin. 

f. Raba Facebookovih orodij 

Uporabljamo funkcijo >Custom Audiences< za ponovno trženje podjetja Facebook Inc. (v 
nadaljevanju >Facebook<). S tem lahko uporabnikom spletne strani tekom obiska 
socialnega omrežja Facebook ali drugih v postopek vklju�enih spletnih strani prikazujemo 
oglase, ki ustrezajo interesom uporabnikov (>Facebook Ads<). S tem uveljavljamo interes 
prikazovanja vam zanimivih oglasov, da bi našo spletno stran oblikovali �im bolj zanimivo 
vam. 

Ko uporabnik obiš�e socialno omrežje Facebook, se samodejno vzpostavi neposredna 
povezava s Facebookovim strežnikom. Nimamo vpliva na obseg v tem okviru 
posredovanih informacij in na Facebookovo nadaljnjo rabo teh podatkov. �e ste 
registrirani na omrežju Facebook, lahko Facebook obisk dodeli vašemu profilu; toda tudi 
�e niste registrirani oz. niste prijavljeni v omrežje, obstaja možnost, da bo ponudnik 
pridobil in shranil vaš IP naslov. Nadaljnje informacije o Facebookovi obdelavi podatkov 
najdete na povezavi https://www.facebook.com/about/privacy. 

Zavrnitev uporabe funkcije >Custom Audiences< je možna ob obisku naše spletne strani 
kakor tudi za prijavljene uporabnike na 
povezavi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. 

g. Na naši spletni strani uporabljamo tudi povezave do drugih spletnih strani; le-te 
uporabljamo za informativne namene. Nad temi spletnimi stranmi nimamo nadzora in 
posledi�no ta izjava o varstvu podatkov za te strani ni veljavna. �e boste aktivirali katero 
od povezav, lahko upravljavec te spletne strani pridobi podatke o vas in jih obdeluje v 
skladu s svojo izjavo o varstvu podatkov, ki pa se lahko razlikuje od naše. Prosimo, vedno 
preverite trenutne dolo�be o varstvu podatkov na spletnih straneh, ki so dostopne prek 
povezav. 

h. Na naši spletni strani je s pomo�jo povezav in vti�nikov mogo�e uporabljati razna 
socialna omrežja. Ti sta: 

o Facebook, ki ga upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Irska, 



o Youtube, ki ga upravlja Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, 
ZDA. 

�e kliknete na vti�nik ali povezavo teh socialnih omrežij, se le-ta aktivira in, kot že 
opisano, se vzpostavi povezava do strežnika tega omrežja. Nimamo vpliva na obseg in 
vsebino podatkov, ki se posredujejo upravljavcu zadevnega socialnega omrežja, ko 
kliknete na vti�nik. 

�e se želite informirati o na�inu, obsegu in namenu zbranih osebnih podatkov 
upravljavcev teh socialnih omrežij, vam priporo�amo, da preberete dolo�be o varstvu 
podatkov zadevnega socialnega omrežja. 

i. To spletno stran uporablja skupina za storitve za stranke ("Chatvisor"), tehnologijo 
družbe Chatvisor GmbH (www.chatvisor.com). Chatvisor uporabljamo za boljše 
razumevanje, kako lahko svojim strankam ponudimo optimizirano osebno izkušnjo na tem 
spletnem mestu in tukaj omenjene storitve. Podatki, pridobljeni s programom Chatvisor, 
se obdelujejo anonimno in jih ni mogo�e dodeliti posameznim osebam. 

7. Pravna podlaga za rabo piškotkov in obdelavo osebnih podatkov, vklju�no z 
oblikovanjem profilov 

Vsa v tej izjavi navedena orodja za spletno analizo in trženje ter z njimi pridobljene 
osebne podatke zbiramo z zakonitim interesom v skladu s to�ko (f) 1. odstavka 6. �lena 
uredbe GDPR za namene trženja (glej tudi uvodno izjavo št. 47 uredbe GDPR). Zbiranje 
osebnih podatkov je v skladu z zakonskimi zahtevami V teku uporabljenih postopkov za 
ponovno in ciljno trženje lahko ob�asno poteka tudi oblikovanje profilov. 

>Oblikovanje profilov< v skladu s 4. �lenom uredbe GDPR je vsaka oblika avtomatizirane 
obdelave osebnih podatkov, ki vklju�uje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje 
nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje 
uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, 
zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika. 

Takšno oblikovanje profilov je dovoljeno, saj ob�utno ne vpliva na vas oz. vaše interese. 
Delovna skupina iz �lena 29 je 3. 10. 2017 objavila smernice glede avtomatiziranega 
sprejemanja posami�nih odlo�itev in pri oblikovanju profilov, kjer v razdelku II.B. izrecno 
obravnavajo spletno trženje in pri tem uporabljena orodja. Delovna skupina iz �lena 29 pri 
tem izhaja iz tega, da (razen preverjanja posami�nih odlo�itev) v mnogih tipi�nih primerih 
ciljno oglaševanje na podlagi demografskih profilov ne spada v prepoved 22. �lena 
uredbe GDPR. 

Glede na obstoje� zakonit interes, da vam ponudimo najboljše predloge za izdelke iz 
naše široke ponudbe, uporabljamo razpoložljiva orodja zgoraj navedenih ponudnikov za 
dosego tega cilja. Seveda smo sprejeli ustrezne ukrepe za varovanje vaših pravic in 
svoboš�in. 

B. Analogna obdelava podatkov naših strank, dobaviteljev in interesentov za namene 
trženja 
Osebnih podatkov naših strank in dobaviteljev, npr. oseb za stik, njihovih kontaktnih podatkov in 
informacij, relevantnih za trženje, ne uporabljamo samo za pogodbene potrebe in v okviru 
zakonsko dolo�ene hrambe (npr.: ra�unovodstvo), pa� pa tudi za namen trženja in podpore 
strankam. 

Poleg tega zbiramo osebne podatke interesentov (npr. oseba za stik, njihovi kontaktni podatki in 
informacije, relevantne za trženje) v okviru naših dejavnosti pridobivanja strank in distribucije. 
Tako na spletu kot tudi na prireditvah vedno iš�emo potencialne pogodbene partnerje in za ta 
namen vzdržujemo bazo podatkov za trženje, da lahko naše izdelke in storitve tržimo karseda 
ciljno. Vse tukaj navedene ukrepe izvajamo z zakonitim interesom za namen trženja v skladu s 
to�ko (f) 1. odstavka 6. �lena uredbe GDPR v povezavi z uvodno izjavo št. 47 za obdobje 15 let 
od konca pogodbenega razmerja (stranke in dobavitelji) oz. 7 let od prvotne (neuspešne) 
vzpostavitve stika (interesenti), v kolikor ne obstaja izrecna privolitev posameznika za daljše 
obdobje. Ob pridobitvi osebnih podatkov (na primer za namene prejema in obdelave naro�ila, 
poizvedb in povpraševanj, priprav ponudb in podobno) ste kot posamezniki izrecno seznanjeni, 



da se podatki obdelujejo in uporabljajo za namene nesporednega trženja naših proizvodov in 
storitev. Hkrati ste seznanjeni, da se lahko kadarkoli odjavite od neposrednega trženja s 
posredovanjem ustreznega zahtevka pisno ali po elektronski pošti. S prejmemom in seznanitvijo 
s takšno izjavo bomo prenehali uporabljati osebne podatke za namen nesporendega trženja. 
Seznanjamo vas, da se od prejemanja vseh tržnih e-sporo�il, namenjenih za neposredno trženje, 
odjavite s klikom na povezavo, ki je navedena nad dnu vsakega prejetega tržnega e-sporo�ila ali 
pa to storite z zahtevo na zgoraj naveden naslov ter tako izrecno zahtevate, da trajno ali za�asno 
prenehamo uporabljati vaše osebne podate za namen neposrednega trženja. 

�e osebnih podatkov za potrebe trženja nismo pridobili od posameznika, ga ob vzpostavitvi 
prvega stika obvestimo o tem, kje smo njegove podatke pridobili. 

To je predvsem relevantno za naš program >Priporo�ajte nas prijateljem<, kjer lahko analogno ali 
pa na povezavi https://www.peter-wagner.si/priporocajte-nas-prijateljem posredujete interesente 
za naše izdelke in storitve. 

Zaradi dav�nih in administrativnih razlogov smo ustanovili razne družbe v ve� državah, s katerimi 
deloma skupno in deloma v okviru razmerja pogodbenega obdelovalca obdelujemo osebne 
podatke za potrebe podpore strankam in trženja (kakor tudi v druge namene). Skupaj s temi 
podjetji, ki so posami�ni upravljavci v smislu uredbe GDPR, vzdržujemo skupno bazo podatkov 
za potrebe trženja. 

�e moramo v okviru teko�ega poslovnega razmerja ali kot posledico izrecnega povpraševanja 
interesenta zagotoviti izdelek ali storitev, ki ga/jo nudi z nami povezano podjetje, bomo 
posredovali osebne podatke interesenta z zakonitim interesom za potrebe trženja povezanemu 
podjetju, ki nudi konkretnemu posamezniku zanimiv izdelek oz. zanimivo storitev. Vsekakor bomo 
vedno v zadevnem primeru vnaprej obvestili posameznika o posredovanju in o prejemniku 
podatkov. 

Mi in vsako z nami povezano podjetje hrani podatke za potrebe trženja in podpore strankam 
skladno z obdobjem hrambe, navedenim v to�ki A.4. 

C. Splošne informacije glede varstva podatkov 
1. Posredovanje podatkov 

Posredovanja vaših podatkov drugim na�eloma ni, razen �e smo zakonsko zavezani k 
posredovanju podatkov za izpolnjevanje pogojev med nami sklenjenega pogodbenega 
razmerja ali ste pred tem izrecno privolili v posredovanje vaših podatkov. Zunanji 
pogodbeni obdelovalci ali drugi partnerji prejmejo vaše podatke samo, �e je to potrebno 
za izvajanje pogodbe ali imamo zakonit interes, o �emer vas v zadevnem primeru vedno 
posebej obvestimo. V kolikor kateri izmed naših pogodbenih obdelovalcev pride v stik z 
vašimi osebnimi podatki, vam zagotavljamo, da bo le-ta upošteval predpise s podro�ja 
varstva podatkov v enaki meri kot mi. 

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo ali kako druga�e tržimo drugim. �e ima naš 
pogodbeni partner ali pogodbeni obdelovalec sedež v tretji državi, torej v državi izven 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP), vas bomo o posledicah tega dejstva obvestili 
v opisu ponudbe. 

2. Varnost 

Uporabljamo številne tehni�ne in organizacijske varnostne ukrepe, da bi zaš�itili vaše 
podatke pred manipulacijo, izgubo, uni�enjem in dostopom tretjih oseb. Varnostne ukrepe 
sproti izboljšujemo skladno s tehnološkim razvojem svetovnega spleta. �e bi želeli 
dodatne informacije glede na�ina in obsega uporabljenih varnostnih in organizacijskih 
ukrepov, smo vam za takšna vprašanja vedno na razpolago. 

3. Vaše pravice 

V skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) vam kot posamezniku, na 
katerega se nanaša naša obdelava osebnih podatkov, pripadajo naslednje pravice in 
pravna sredstva: 

o Pravica dostopa (15. �len uredbe GDPR) 
Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam pri zgoraj opisani 



in splošni obdelavi podatkov pripada pravica dostopa do informacije, �e in katere 
vaše osebne podatke obdelujemo. Da vaših podatkov ne bi posredovali 
nepooblaš�enim osebam, bomo pred dostopom do informacij primerno preverili 
vašo identiteto. 

o Pravica do popravka (16. �len) in izbrisa (17. �len uredbe GDPR) 
Imate pravico zahtevati takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se 
nanašajo na vas, oz., ob upoštevanju namenov obdelave podatkov, dopolnitev 
nepopolnih osebnih podatkov, kakor tudi pravico zahtevati izbris vaših podatkov, 
�e so izpolnjeni pogoji 17. �lena uredbe GDPR. 

o Pravica do omejitve obdelave (18. �len uredbe GDPR) 
V zakonskem okviru vam pripada pravica do omejitve obdelave vseh pridobljenih 
osebnih podatkov. Ti podatki se bodo od zahteve za omejitev obdelovali samo še 
z vašo posami�no privolitvijo oz. za uveljavljanje in izvajanje pravnih zahtevkov. 

o Pravica do prenosljivosti podatkov (20. �len uredbe GDPR) 
Zahtevate lahko neovirano in neomejeno posredovanje svojih osebnih podatkov, 
ki ste nam jih dali na razpolago, vam samim ali nekomu drugemu. 

o Pravica do ugovora (21. �len uredbe GDPR) 
Iz razlogov, ki izhajajo iz Vaše specifi�ne situacije, lahko ugovarjate obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, obdelava le-teh pa je potrebna zaradi 
zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali nekdo drug. Vaših podatkov 
po ugovoru ne bomo ve� obdelovali, razen �e obstajajo nujni legitimni razlogi za 
obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboš�inami ali pa 
obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali zaš�iti pravnih zahtevkov. Proti obdelavi 
podatkov za neposredno trženje lahko kadar koli vložite ugovor, ki velja za 
prihodnost. 

o Preklic privolitve 
�e ste posebej izrazili privolitev za obdelavo vaših podatkov, lahko le-to kadar koli 
prekli�ete. Takšen preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov 
po tem, ko ste nam posredovali takšen preklic. 

�e se odlo�ite uveljaviti katero izmed navedenih pravic po uredbi GDPR, se moramo 
nemudoma, a najkasneje v roku enega meseca po prejemu vašega zahtevka odzvati na 
zahtevan ukrep oz. zahtevan ukrep izvesti. 

Na vsa ustrezna vprašanja bomo odgovorili v zakonskem okviru brezpla�no in 
kakor hitro je mogo�e. 

Pristojni organ glede kršitev vaše pravice dostopa, zaupnosti, popravka ali izbrisa je 
Informacijski pooblaš�enec. Kontaktni podatki organa se glasijo: 

Ú�ad pro ochranu osobních údaj� 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
posta@uoou.cz 

Informacijski pooblaš�enec 
Zaloška cesta 59 
1000 Ljubljana 
gp.ip@ip-rs.si 

4. Kontaktni podatki/oseba za stik 

a. Kontaktni podatki upravljavca 

Peter Wagner d.o.o. 
Cesta k Tamu 6 
2000 Maribor 
Tel.: 02 / 450 21 88 
Faks: 02 / 450 21 78 
E-pošta: servis@peter-wagner.si 
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b. Kontaktni podatki pooblaš�ene osebe za varstvo podatkov 

Mag. Georg Hornegg 

Peter Wagner d.o.o. 
Cesta k Tamu 6 
2000 Maribor 
Tel.: 02 / 450 21 88 
Faks: 02 / 450 21 78 
E-pošta: servis@peter-wagner.si 
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