
Varovanje osebnih podatkov – GDPR 
 
Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). 
 
Vse podatke, ki ste nam jih zaupali, bomo skrbno hranili v naših internih bazah in jih ne bomo 
brez vašega predhodnega privoljenja posredovali razen: 

 zunanjim pogodbenim izvajalcem:  
o računovodski servis, 
o dostavna služba (Pošta Slovenije). 

 državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja 
konkretnega postopka. 

 
1. Osebni podatki 

Pri izvajanju naših storitev obdelujemo naslednje osebne podatke:  

 ime in priimek,  

 naslov bivališča, 

 telefon (neobvezno), 

 elektronski naslov. 
 

2. Upravljalec osebnih podatkov 
Upravljavec osebnih podatkov je Mihael Zorec, s.p. (Tlake 44a, 1293 Šmarje – Sap).  
Upravljavec nima predstavnika skladno s 27. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Kontakt: 

 tel.: 041 557 739, 

 e-pošta: info@knjigca.si 
 

3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 
Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov. 

 
4. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 

Osebne podatke obdelujem izključno za naslednje namene: 

 izstavitev predračuna oz. račun za naročene izdelke ali storitve, 

 za izvajanje izobraževanj. 
 

Osebne podatke obdelujem na podlagi naročila oz. pogodbe (drugi odstavek 10. člena ZVOP-
1; točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). 

 
Opomba: Pri izvajanju izobraževanj na daljavo se udeležence vpiše v spletno skupino v okolju 
MS Teams, pri čemer se uporabi le ime in priimek in e-naslov udeleženca. 

 
5. Uporabniki osebnih podatkov: 

Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec, osebni podatki se ne razkrivajo tretjim 
osebam. 
 

6. Mesta hrambe osebnih podatkov 
Osebni podatki se hranijo (in zbirajo): 

 v zavarovanem osebnem računalniku upravljalca, 

 na varnem strežniku računovodskega programa Minimax, 



 na varnem strežniku pisarniškega paketa Microsoft 365. 
 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov 
Osebni podatki na računih se hranijo 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo, 
oziroma skladno z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. 

 
8. Pravice posameznika 

Posameznik ima pravice, da od upravljavca zahteva: 

 dostop do osebnih podatkov (15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), 

 popravek ali izbris osebnih podatkov (16. in 17. člen Splošne uredbe o varstvu 
podatkov), 

 omejitev obdelave osebnih podatkov (18. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), 

 obveščenost v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo 
obdelave (19. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), 

 prenosljivost osebnih podatkov (20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), 

 da ugovarja obdelavi (21. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), 

 uporabnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) tudi pravico 
do vpogleda, prepisa, kopiranja (30. in 31. člen ZVOP-1), dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa (32. in 33. člen ZVOP-1) osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

 
9. Preklic privolitve 

Osebnih podatkov ne obdelujemo na podlagi privolitve. 
 

10. Pravica do vložitve pritožbe 
Posameznik lahko v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca vloži 
pritožbo pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si. 

 
11. Obveznosti zagotovitve osebnih podatkov 

Zagotovitev vseh osebnih podatkov s strani strank je prostovoljna, vendar pa lahko storitve 
za vas opravljamo le, v kolikor nam zagotovite osebne podatke, ki so za opravljanje 
vsakokratne posamezne storitve potrebni, saj v nasprotnem primeru teh storitev po naravi 
stvari ni mogoče opravljati. 

 
12. Samodejno sprejemanje odločitev 

Osebnih podatkov ne obdelujemo za samodejno sprejemanje odločitev. 
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