I.

Področje = Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vse obiskovalce spletne strani
www.metalna-senovo.si.
Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z
uporabo spletnega mesta in potrditvijo obvestila o piškotkih in politiki zasebnosti uporabnik
potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.
Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo
spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.
Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali
dopolnitvami, da bodisi odklonijo obvestilo o piškotkih ali zapustijo spletno mesto in ga tudi v
bodoče ne uporabljajo več.

2.

Podatki, ki se zbirajo o uporabnikih

Ponudnik o uporabnikih, ki uporabljajo spletno mesto, hrani osebne in druge podatke, ki jih
uporabniki sami objavijo na spletnem mestu oziroma jih na spletno mesto posredujejo z
namenom oddaje spletnega naročila ali prijave na elektronsko obveščanje (e-novice). Objava
oziroma posredovanje teh osebnih podatkov na spletno mesto s strani uporabnikov sta
prostovoljna.
Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih so
uporabniki dostopali do spletnega mesta, vendar pri tem ni mogoča identifikacija uporabnikov.
Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike,
vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

3.

Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
 omogočanje prijave na spletnem mestu ter podeljevanje določenih pravic in
 omogočanje dostopa do določenih delov spletnega mesta registriranim uporabnikom /
strankam;
 vodenje evidence registriranih / prijavljenih uporabnikov spletnega mesta;
 obveščanje naročnikov o aktualnih ponudbah preko e-pošte na e-poštni naslov, ki ga je
uporabnik oddal v sklopu prijave na e-novice,
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 statistične in marketinške analize ter raziskave v zvezi z registriranimi uporabniki
spletnega mesta; pri tem ne sme razkriti nobenega podatka, ki se nanaša na
konkretnega uporabnika;
Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim
osebam (z izjemo podatkov, ki se prenašajo preko spodnjih piškotov).

4.

Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje
osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije. Ponudnik redno izvaja
varnostno kopiranje podatkov, poleg tega je povezava med obiskovalci in spletnim mestom
šifrirana s pomočjo SSL certifikata.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval
ob registraciji ali prijave na e-novice, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega /
prijavljenega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko hrani,
dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih
mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče
povezati z določenim uporabnikom.

5.

Uporaba piškotkov
– Kaj so piškotki?

So tekstovne datoteke, ki omogočajo, da ob ponovnem obisku na spletno stran ohranite
nastavitve, ki ste jih že uporabili (npr. enkratna prijava brez vnovičnega vnašanja uporabniškega
imena in gesla). Piškotke uporablja večina spletnih mest. S tem stran ponuja boljšo uporabniško
izkušnjo, prav tako pa s pomočjo pridobljenih statističnih podatkov, ponujamo boljšo in bolj
relevantno vsebino.
Za večjo preglednost uporabe piškotkov, ki jih potrdite, smo te zapisali v tabelo, dodali jasen
namen in trajanje. Pri tem upoštevamo zakon in predpise, predvsem Zakon o elektronskih
komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1).
– Kaj so nujni piškotki?
To so tisti piškotki, ki se morajo prenesti, da lahko stran pravilno deluje in da ima uporabnik čim
boljšo uporabniško izkušnjo. Prvi so piškotki, ki omogočajo pravilno funkcionalnost in delovanje
strani (npr. PHPSESSID). Omogočajo zagotavljanje varnosti in učinkovitost. Drugi so piškotki
(npr. wordpress_HASH), ki zagotavljajo storitev, ki jo uporabniki izrecno zahtevajo, to je prijava
in registracija.
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Ime piškotka
PHPSESSID

wordpress_HASH

wordpress_logged_in_HASH

wordpress_test_cookie

Namen
Piškotek omogoča shranjevanje sej med
posameznimi zahtevami znotraj sistema
za upravljanje z vsebinami.
Piškotek vsebuje podatke o avtentikaciji
uporabnika, uporablja pa se v
administrativnem vmesniku znotraj
sistema za upravljanje z vsebinami.
Piškotek vsebuje podatke o avtentikaciji
uporabnika, uporablja pa se v
administrativnem vmesniku znotraj
sistema za upravljanje z vsebinami.
Piškotek služi preverjanju, ali brskalnik
lahko sprejme piškotke ali ne.

Trajanje
Seja

Seja

Seja

Seja

– Piškotki, za katere potrebujemo vaše izrecno dovoljenje
To so tisti, ki nam pomagajo, da stran posodabljamo, ponujamo relevantne in uporabne
informacije ter vam omogočamo uporabo naše spletne strani v povezavi z družbenimi omrežji.
Prvi so piškotki vezani na spremljanje statistike. Statistika, ki jo pridobimo, ni vezana na ip
računalnika in se zbira anonimno. Z njo lahko izboljšamo vsebine na spletni strani in pridobimo
nujne informacije, ki omogočajo, da spletna stran pridobi sponzorje. Statistiko uporabljamo le
za lastne namene. Ostali piškotki so piškotki vezani na vtičnike družbenih omrežij, naš piškotek
se navezuje na Facebook Like okno.

Ime
Opis
piškotka
Piškotki za
utma
namen
Statistika
utb
analiziranja
ogledov spletne
utmc
prometa
strani. Podatke,
(Google
ki jih pridobimo,
utmz
Analytics)
Google ne
uporablja za
svoje namene.
Piškotki za
namen
analiziranja
prometa
(Google
Analytics)

fbm
fbsr

Piškotki,
uporabljeni pri
Facebook Like
oknu.

Trajanje

Izbira

2 leti
30 minut
Do zaprtja
brskalnika
6 mesecev

Če želite onemogočiti spremljanje
vašega obiska preko Google Analytics,
potem si namestite orodje Google
Analytics Opt-out browser, ki ga lahko
dobite na
https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutali pa spodaj označite, da
se ne strinjate z uporabo. Vsi piškotki
preko podjetja Google Analytics.

2 leti
5 dni

Če ne želite, da Facebook zbira vaše
piškotke, obiščite našo spletno stran,
brez da ste prijavljeni na Facebook.
Vsi piškotki za podjetje Facebook.
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6. Pravice uporabnikov
Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih
elektronskih sporočil, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja
odjavi.
Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar lahko opravi
neposredno na spletnem mestu ali preko našega e-mail naslova.
Če gre za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 2. odstavka tega člena, lahko
uporabnik od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na naš e-mail naslov, zahteva, da ponudnik
dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni. Dokazno breme,
da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na naš e-mail naslov, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali
zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje.
Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na naš e-mail naslov, zahteva, da mu ponudnik pošlje
elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake
3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati,
da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti
uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na naš e-mail naslov, zahteva, da ponudnik trajno izbriše
vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika
zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o
istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

7.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji ali
kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

8.

Končna določba

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni
neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano,
ta politika pa velja naprej brez te določbe.

9.

Kontakt

Naše kontaktne podatke lahko najdete na podstrani Kontakt ali na dnu naše spletne strani.
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