
Pravno obvestilo o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov 
v skladu s 13 členom GDPR 

 
 

1. Naziv in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov 
 
V skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti fizičnih oseb 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov o razveljavitvi Direktive 
95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, "GDPR") je upravljavec podatkov: 

 cargo-partner d.o.o., Zgornji Brnik 390, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija 
Tel.: +386 4 518 82 00, silju@cargo-partner.com 

 
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ni zaposleni v podjetju, boste v 
tem dokumentu našli vse zahteve, ki jih zahteva čl. 13 GDPR, pa tudi druge potrebne 
informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani podjetja. 
 

2. Splošni pogoji obdelave podatkov 
 
Kategorije obdelanih osebnih podatkov vključujejo zlasti: ime, priimek, e-poštni naslov, 
telefon, organizacija, država. 
Za zagotovitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti osebnih podatkov posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, bo podjetje uporabljalo sodobne informacijske varnostne 
sisteme. Družba sprejme ustrezne varnostne tehnične in organizacijske ukrepe proti 
nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov in proti nenamerni izgubi ali 
poškodbi osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je na voljo samo osebam, ki jih 
potrebujejo za opravljanje svojih poklicnih dolžnosti in jih zavezujejo zakonske ali pogodbene 
obveznosti zaupnosti. 
 

3. Obdelava podatkov 
 
3.1. Način zbiranja vaših osebnih podatkov 
Vaše osebne podatke zbiramo prek registracijske povezave za webinar. 
 
3.2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v 6. odstavku 6. člena. 1) b) 
uredbe GDPR - obdelava kot del organizacije Webinarja 
 
3.3. Namen obdelave podatkov 
Vaše osebne podatke obdelujemo za organizacijo Webinarja in vam lahko pošljemo vabilo 
prek našega orodja za videokonference. Privolitev v posredovanje vaših osebnih podatkov je 
prostovoljna. Če podatkov ne želite posredovati, pa sodelovanje na webinarju ne bo 
mogoče. 
 
3.4. Obdobje hrambe podatkov 
Podatke o vas bomo hranili v času trajanja Webinarja in v primeru, da ste že naša stranka 
bomo podatke hranili za čas trajanja poslovnega razmerja. 
 

4. Prejemniki osebnih podatkov 
 
Vaši podatki se lahko pošljejo oddelku znotraj podjetja cargo-partner, ki je zadolžen za 
obdelavo podatkov, ponudnikom podpornih storitev, podjetjem, ki so članice skupine cargo-
partner, in državnim organom, če je to potrebno. Omeniti želimo, da je cargo-partner s temi 
ponudniki storitev sklenil pogodbe, ki vsebujejo obvezne klavzule o zagotavljanju varnosti, 
celovitosti in zaupnosti vaših osebnih podatkov. 
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O vsakem morebitnem razkritju svojih osebnih podatkov kateremu koli novemu naslovniku 
(zasebni fizični ali pravni osebi, javnemu organu ali kateremu koli drugemu telesu) boste o 
tem obveščeni, razen če tak prenos ali razkritje izrecno določa zakonodaja Evropske unije 
ali nacionalna zakonodaja. 
 
 

5. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 
 
Pravico imate, da ste obveščeni o tem, katere osebne podatke zbira in hrani podjetje cargo-
partner, pa tudi o namenih takšne obdelave podatkov in prejemnikih takšnih podatkov. 
Zahtevate lahko popravke ali dopolnitve napačnih ali nepopolnih podatkov. V določenih 
okoliščinah, na primer če je ogrožena točnost podatkov, lahko do preverjanja točnosti 
zahtevate, da se vaši podatki obdelujejo samo z vašim soglasjem ali za namene 
uveljavljanja, izvrševanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ali da bi zaščitili svojo pravico do 
zasebnosti ali zasebnosti druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov, ki prevladajo nad 
javnim interesom. 
Hkrati imate pravico zahtevati, da podjetje cargo-partner pošlje kopijo vaših podatkov v 
strukturirani in berljivi obliki (pravica do prenosljivosti podatkov) vam ali, če je to tehnično 
izvedljivo, tretji osebi, ki ste jo navedli. . 
V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke, če na 
primer podatki niso bili obdelani v skladu z načeli varovanja zasebnosti. 
Če uveljavljate svojo pravico do popravljanja, brisanja ali omejevanja podatkov, ki jih 
obdeluje podjetje cargo-partner, moramo o takšni zahtevi obvestiti vse prejemnike, ki imajo 
dostop do vaših podatkov, razen če se to izkaže za nemogoče ali ne zahteva 
nesorazmernega napora. 
Pri uveljavljanju svojih pravic se obrnite na podjetje cargo-partner na naslov: 
• cargo-partner d.o.o., Zgornji Brnik 390, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija 

Tel.: +386 4 518 82 00, silju@cargo-partner.com 
 

6. Mednarodni prenos podatkov 
Vaših podatkov ne nameravamo prenesti v tretjo državo zunaj EU ali EGP. 

 
7. Avtomatizirano odločanje 

Ne uporabljamo avtomatiziranega analiziranja, vključno s profiliranjem. 
 

8. Nadzorni organ 
Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z GDPR, lahko vložite pritožbo 
pri pristojnem organu za varstvo podatkov: 
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Zgoraj navedeni organ je pristojen za obravnavanje pritožb v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov. (Pravica do vložitve pritožbe) 
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