
1 
 

SMERNICE ZA OBDELAVO PODATKOV 
 
SMERNICE ZA OBDELAVO PODATKOV................................................................................ 1 

Opredelitev upravljavca .................................................................................................... 3 

Obdelava podatkov pri družbi iSTYLE ................................................................................. 3 

Možne pravne podlage za obdelavo podatkov ................................................................... 4 

Opis različnih primerov obdelave podatkov (njihov namen, pravna podlaga, trajanje in 
obseg obdelanih podatkov) ............................................................................................... 4 

Obdelava podatkov strank v trgovinah ................................................................................ 4 

Video nadzor ...................................................................................................................... 4 

Obdelava podatkov pri nakupih ............................................................................................ 5 

Nakup, naročilo .................................................................................................................. 5 

Izdajanje računov ............................................................................................................... 6 

Pakiranje, dostava ............................................................................................................. 6 

Obdelava podatkov spletnih strank ...................................................................................... 7 

Registracija ......................................................................................................................... 7 

Nakupi v spletni trgovini ................................................................................................... 7 

Pravica do odstopa/odpovedi v 14 dneh .......................................................................... 8 

Trženjske dejavnosti .............................................................................................................. 9 

Novičniki ............................................................................................................................. 9 

Neposredno trženje ........................................................................................................... 9 

Program zvestobe ............................................................................................................ 10 

Obdelava podatkov pri opravljanju servisnih dejavnosti .................................................. 11 

Obravnava jamstvenih/garancijskih zahtevkov na podlagi zakonodaje ....................... 12 

Administrativne zadeve v okviru jamstva proizvajalca Apple ....................................... 12 

Druge servisne dejavnosti (plačljivo popravilo, vzdrževanje)........................................ 13 

Posebni primeri obdelave podatkov ................................................................................... 13 

Popusti pri nakupih (popust za udeležence izobraževanja) ........................................... 13 

Uveljavljanje zahtevkov................................................................................................... 14 

Program iPhone Green ................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Obdelava podatkov v podporo zagotavljanju storitev strankam ...................................... 14 

Ravnanje z dokumentacijo in elektronskimi sporočili ................................................... 14 

Ravnanje s podatki za stik, določenimi v pogodbah ...................................................... 15 

Obdelava podatkov spletnih obiskovalcev ......................................................................... 15 

Piškotki ............................................................................................................................. 15 

Družba iSTYLE kot obdelovalec podatkov ........................................................................... 16 



2 
 

Nakup izdelkov na obroke ............................................................................................... 16 

Zavarovanje...................................................................................................................... 17 

Storitev prenosa podatkov .............................................................................................. 17 

Ravnanje s podatki za prijavo ......................................................................................... 18 

Sodelovanje družbe iSTYLE z obdelovalci podatkov........................................................... 18 

Prenosi podatkov ................................................................................................................. 18 

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki ..................................................... 18 

Zahteva po informacijah – TEHNIČNO IZVAJANJE ........................................................... 19 

Pravica do dostopa – TEHNIČNO IZVAJANJE ................................................................... 19 

Pravica do popravka ........................................................................................................ 20 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) – TEHNIČNO IZVAJANJE ................................ 20 

Pravica do omejitve obdelave podatkov – TEHNIČNO IZVAJANJE ................................. 21 

Pravica do prenosljivosti podatkov – TEHNIČNO IZVAJANJE .......................................... 21 

Pravica do ugovora – TEHNIČNO IZVAJANJE ................................................................... 21 

Pravna sredstva ................................................................................................................... 22 

Ukrepi za varovanje podatkov ............................................................................................ 22 

Zaščita otrok......................................................................................................................... 23 

Datum začetka veljavnosti Smernic za obdelavo osebnih podatkov in nadaljnje 
spremembe .......................................................................................................................... 23 

 

 
Priloge 
 

1. Evidenca dejavnosti obdelave 
2. Smernice za obdelavo podatkov o uporabi videonadzora oziroma elektronskih 

sistemov za spremljanje 
3. Smernice za obdelavo podatkov v povezavi s piškotki, ki jih uporablja družba ISTYLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Opredelitev upravljavca 
 
ISTYLE d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: iSTYLE) je poslovna organizacija, ki se ukvarja z distribucijo ter 
servisiranjem izdelkov in dodatkov Apple. Poleg trgovin iSTYLE vodi tudi spletno trgovino (https://istyle.si). 
 
Ime družbe: ISTYLE trgovina in storitve d.o.o. (skrajšano ime: ISTYLE d.o.o.) 
Sedež: Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana 
Matična številka družbe: 2189526000 (Okrožno sodišče v Ljubljani) 
Davčna številka: SI 17009812 
Telefonska številka: +386 70 666 222big 
Elektronski naslov: info@istyle.si 
Spletna stran: https://istyle.si  
Služba za stranke je na voljo v vseh prodajalnah iSTYLE: 
iSTYLE spletna trgovina | Kristalna palača BTC 
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 70 222 999 
 
iSTYLE Ljubljana | Kristalna palača BTC 
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 70 666 222 
 
iSTYLE Maribor | Europark Maribor 
Pobreška cesta 18, 2000 Maribor 
+386 (0) 70 444 666 
 
Družba iSTYLE ni določila nobene pooblaščene osebe za varstvo podatkov. 
 
Za vsa vprašanja ali pripombe glede obdelave podatkov se lahko obrnete na službo za stranke družbe iSTYLE 
prek elektronskega naslova: info@istyle.si. 
 
 
Obdelava podatkov pri družbi iSTYLE  
 
S pričujočim dokumentom želimo seznaniti svoje stranke o podatkih, ki jih za potrebe opravljanja poslovnih 
in servisnih dejavnosti obdeluje družba iSTYLE (v nadaljnjem besedilu: storitve), njihovih virih, namenu 
obdelave podatkov, pravni podlagi, trajanju, dejavnostih morebitno udeleženih obdelovalcev podatkov v 
zvezi z ravnanjem s podatki in, v primeru posredovanja osebnih podatkov, pravni podlagi za posredovanje 
zadevnih osebnih podatkov in obsegu uporabnikov. Dokument prav tako vsebuje informacije o tem, kako 
družba iSTYLE ščiti te podatke in informacije. 
 
Družba iSTYLE si prizadeva zagotoviti izvajanje dejavnosti obdelave podatkov v skladu s Splošno uredbo o 
varstvu podatkov (Uredba (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljnjem besedilu: Uredba). 
 
Kot pomoč pri opredelitvi pojmov, uporabljenih v tej informativni brošuri, se sklicujemo na opredelitve Uredbe: 
 
Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v 
nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je 
mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime in priimek, identifikacijska 
številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, 
fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. 
 
Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z 
avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, 
prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno 
omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. 
 

https://istyle.si/istyle-spletna-trgovina.html
https://istyle.si/istyle-kristalna-palaca.html
https://istyle.si/istyle-kristalna-palaca.html
https://istyle.si/istyle-europark-maribor.html
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Upravljavec podatkov pomeni fizično ali pravno osebo (...), ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in 
sredstva obdelave osebnih podatkov. 
 
Možne pravne podlage za obdelavo podatkov 
 
V skladu z Uredbo je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih pravnih 
podlag: 

- obdelava podatkov temelji na privolitvi, 
- obdelava podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, 
- obdelava podatkov je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, 
- obdelava podatkov je potrebna za zaščito življenjskih interesov (npr. zaradi varovanja življenja), 
- obdelava podatkov je potrebna za uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov ali tretje 

osebe, 
- obdelava podatkov je v javnem interesu ali je potrebna za izvajanje javne oblasti upravljavca podatkov 

(kar je brezpredmetno v primeru družbe iSTYLE). 
 
Če obdelava podatkov temelji na privolitvi, mora biti družba iSTYLE kot upravljavec podatkov sposobna 
dokazati, da je stranka podala privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. Privolitev se šteje kot veljavna 
pravna podlaga za obdelavo podatkov zgolj, kadar je podana prostovoljno, izrecno, jasno in informirano. 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da privolitev kadar koli prekliče. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, o čemer mora biti 
posameznik, ki daje privolitev  obveščen. Privolitev mora biti za posameznika enako enostavno preklicati kot 
dati. 
 
Če zagotavljanje podatkov temelji na pogodbeni obveznosti, lahko nerazkritje takšnih podatkov morda 
povzroči, da stranka ne bo mogla uporabljati storitev družbe iSTYLE.  
 
Družba iSTYLE kot upravljavec podatkov ne preverja veljavnosti osebnih podatkov, ki jih zagotovi stranka. 
Stranka je izključno odgovorna za posredovane informacije. 

 
Predpogoj za uporabo zakonitega interesa kot pravne podlage je, da je zakoniti interes upravljavca podatkov 
sorazmeren z omejitvijo pravice do varstva osebnih podatkov. Da bi to ugotovili, je potreben predhodni 
preizkus »uravnoteženosti interesov« oziroma ocena zakonitih interesov (LIA). Za potrebe izvajanja preizkusa 
»uravnoteženosti interesov« družba iSTYLE kot upravljavec podatkov: 

- opredeljuje svoje zakonite interese v zvezi z osebnimi podatki, ki so predmet izvajanja preizkusa 
»uravnoteženosti interesov«; 

- določa interese in pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z osebnimi 
podatki, ki so predmet izvajanja preizkusa »uravnoteženosti interesov«,  

- preuči zakonite interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavca 
podatkov ter na podlagi tega določi, ali je zakonita obdelava osebnih podatkov mogoča. 

 
 

Opis različnih primerov obdelave podatkov (njihov namen, pravna podlaga, 
trajanje in obseg obdelanih podatkov) 

 
Primeri obdelave podatkov so navedeni v preglednici v Prilogi 1. 
 

Obdelava podatkov strank v trgovinah 

 
Video nadzor 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
V trgovinah so nameščeni nadzorni sistemi s kamerami. Upravlja jih družba iSTYLE. Ne izvajamo naslednjih 
dejavnosti: stalnega opazovanja v živo, nadzora s skritimi kamerami, snemanja zvočnih posnetkov, obdelave 
drugih biometričnih podatkov. 
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Zadevna pravila in informacije 
Za trgovine iSTYLE je pripravljeno posebno obvestilo o obdelavi podatkov, ki se nanaša na video nadzor, na 
voljo pa je v Prilogi 2. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je člen 6 (1) (c) Uredbe: obdelava podatkov temelji na zakonski 
določbi. 
 
Pogoj za obdelavo pa je opozorilni znak (tabla, nalepka), ki se mora nahajati na vratih maloprodajnih trgovin 
iSTYLE in vsebuje obvestilo o uporabi video nadzornega sistema v prodajalni. 
 
Opozorilna tabla mora vsebovati pisno ali nedvoumno grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor, 
naziv osebe, ki ga izvaja (ISTYLE) in telefonsko številko, ker lahko posameznik pridobi informacije kje in 
koliko časa se shranjujejo posnetki videonadzornega sistema. 
 
Zaposlene se o videonadzoru obvesti s podpisom Izjave o varovanju zaupnih podatkov, kot prilogo Pravilnika 
o varovanju osebnih podatkov upravljavca. 
 
Namen obdelave podatkov na podlagi navedene uredbe je varnost ljudi in premoženja. Videonadzor je 
mogoče izvajati v poslovnih oziroma službenih prostorih tudi zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v 
ali iz prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. 
 
Videonadzor znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi in 
premoženja ali preprečevanja ali za varovanje tajnih podatkov ali za varovanje poslovnih skrivnosti, teh 
namenom pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Posnetki obiskovalcev in zaposlenih v trgovinah. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
14 dni. 
 
Relevantni sistemi IT 
Posnetke kamer hranimo v redundantnem sistemu za shranjevanje podatkov, ki se nahaja v zaklenjeni omarici 
v prodajalni, in/ali na spominski kartici oziroma pomnilniški napravi v kamerah.  

 

Obdelava podatkov pri nakupih 

 

Nakup, naročilo 

 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Stranka lahko kupi določen artikel v trgovinah iSTYLE ali, če ta ni na zalogi, lahko odda naročilo. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka 
je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika 
pred sklenitvijo pogodbe.  
 
Namen obdelave podatkov sta sklenitev in izvajanje prodajne pogodbe (prenos izdelka, plačilo prodajne 
cene), kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, naslov, podatki za stik (telefonska številka, elektronski naslov), čas nakupa, datum dostave, 
naslov za dostavo. 
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Če je ob nakupu izdelka sklenjena zavarovalna pogodba: podatki, ki jih za izstavitev zavarovalne police 
potrebuje družba Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana (v tem primeru je družba iSTYLE obdelovalec 
podatkov, ki predstavlja zavarovalnico). 
 
Če nakup izdelka vključuje obročno plačilo: podatki, ki jih potrebuje družba Summit leasing Slovenija d.o.o. ter 
družba Grenkeleasing d.o.o. za obdelavo kupčeve prošnje za kredit oz. leasing (v tem primeru je družba iSTYLE 
obdelovalec podatkov). 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Pet let po nakupu. 
 
Relevantni sistemi IT 
Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com, spletne aplikacije upravljavcev. 

 

Izdajanje računov 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Ko stranka kupi izdelek, družba iSTYLE ustvari elektronski račun s pomočjo programa za izdajanje računov.  
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (c) Uredbe: izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za 
upravljavca. Veljavna zakonodaja: 1. odstavek 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost ( v nadaljevanju: 
ZDDV-1) 5. in 6. odstavek 86. člena ZDDV-1. Namen obdelave podatkov je podpora in dokumentiranje 
gospodarskega dogodka (dobava blaga), kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek ter naslov stranke, datum nakupa. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
V skladu z ZDDV-1 je obdobje hrambe 10 let od poteka leta, na katerega se nanašajo računi.  
 
Relevantni sistemi IT 
Deltek Maconomy. 

 

Pakiranje, dostava 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Predvsem so te naloge del procesa, ko stranka kupi izdelek prek spleta namesto v trgovini. Kljub temu jih bo 
morda treba upoštevati pri nakupih v trgovini (naročila). Izdelke pakirajo zaposleni v trgovini iSTYLE ali 
zaposleni v zunanjem skladišču, medtem ko zunanja kurirska služba opravlja storitve dostave. 
 
Zadevna pravila in informacije 
https://istyle.si/placilo-in-dostava/ 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbe.  
 
Namen obdelave podatkov je izvajanje prodajne pogodbe (dostava izdelka) oziroma v primeru spletnih naročil 
izvajanje pogodbe, sklenjene na daljavo, kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, naslov za dostavo, podatki za stik (telefonska številka, elektronski naslov), datum dostave in 
druge informacije, ki jih zagotovi stranka. 
 
Trajanje hrambe podatkov 

https://istyle.si/placilo-in-dostava/
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Do izteka zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe. 
 
Relevantni sistemi IT 
Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com 
 

Obdelava podatkov spletnih strank 

 
V primeru obročnega plačila in zavarovanja se postopki izdajanja računov, pakiranja in dostave pri spletnih 
nakupih (prek spletne trgovine) razlikujejo od nakupov v trgovini samo v obliki obdelave podatkov. 

 
Registracija 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Ko stranka želi oddati naročilo prek spletne trgovine, mora najprej izpolniti obrazec za registracijo, ki je na voljo 
v podmeniju (REGISTRACIJA) (https://istyle.si/customer/account/create/ ), in slediti navedenim navodilom. 
Stranka bo elektronsko sporočilo, ki potrjuje uspešno prijavo, prejela na elektronski naslov, ki ga je navedla 
med registracijo. Podatke, vnesene med postopkom registracije, bo družba iSTYLE poslala v svoje sisteme IT.  
Imamo dve možnosti – tudi brez prijave. 
 
Zadevna pravila in informacije 
Splošni pogoji spletne trgovine iSTYLE: https://istyle.si/splosni-pogoji/  
Informacije o odpremi in plačilu za nakupe v spletni trgovini: https://istyle.si/placilo-in-dostava/  
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: obdelava podatkov temelji na privolitvi. 
TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: POTRDITVENO POLJE, INFORMACIJE, MOŽNOST PREKLICA 
 
Namen obdelave podatkov je ustvarjanje uporabniškega računa za stranko zaradi poenostavitve nadaljnjega 
oddajanja naročil prek spletne trgovine, kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, elektronski naslov, datum registracije, geslo za prijavo. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Do preklica privolitve ali izbrisa osebnega računa. 
 
Relevantni sistemi IT 
Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy. 
 

Nakupi v spletni trgovini  
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Registracija ni nujno potrebna za nakup izdelkov v spletni trgovini. Če se stranka ne želi registrirati, lahko po 
tem, ko je izbrala želeni izdelek, navede podatke, potrebne za obdelavo naročila na strani za zaključek naročila. 
Pri nakupovanju v spletni trgovini si stranka izbere želene izdelke in povezane storitve, navede informacije za 
izdajanje računa in dostavo, nato pa odda naročilo in ga zaključi s plačilom naročenega izdelka/izdelkov. 
Podatke, ki jih je stranka vnesla med postopkom nakupa, bo družba iSTYLE poslala v svoje sisteme IT. 
 
Zadevna pravila in informacije 
Splošni pogoji nakupovanja v spletni trgovini iSTYLE: https://istyle.si/splosni-pogoji/  
Informacije o odpremi in plačilu za nakupe v spletni trgovini: https://istyle.si/placilo-in-dostava/  

https://istyle.si/customer/account/create/
https://istyle.si/splosni-pogoji/
https://istyle.si/placilo-in-dostava/
https://istyle.si/splosni-pogoji/
https://istyle.si/placilo-in-dostava/


8 
 

 
Če se stranka odloči za plačilo s spletno debetno/kreditno kartico, izvajanje plačila omogoča neodvisni 
ponudnik spletnih plačilnih storitev. Ko stranka želi opraviti spletno plačilo, jo spletna stran družbe iSTYLE 
preusmeri na stran za izvedbo plačila, kjer se zbirajo podatki, potrebni za obdelavo transakcije (informacije o 
kreditni kartici, npr. številka kartice, datum poteka veljavnosti, koda CVC), in informacije v zvezi s plačilno 
transakcijo s kreditno/debetno kartico (ID plačnika, znesek transakcije, datum in čas). Ponudnik spletnih 
plačilnih storitev obravnava vse zbrane podatke v skladu z veljavnim standardom PCI DSS (Standard varnosti 
podatkov kartičnega poslovanja; angl. Payment Card Industry Data Security Standard) in ustreznimi določbami 
o varstvu podatkov: http://gpwebpay.cz/en/Security). Nobeden od podatkov, obdelanih med spletno 
transakcijo, ne bo posredovan družbi iSTYLE. Družba iSTYLE prejme samo informacije o uspešnem zaključku 
spletnega plačila. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbe in določbe, ki se nanašajo na 
pogodbe, sklenjene na daljavo, ki jih ureja Zakon o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) v poglavju 4 b). 
 
Namen obdelave podatkov je sklenitev in izvajanje pogodbe med oddaljenima strankama, kar je zakonit 
namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Izdaja računov in podatki za pošiljanje (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov)in čas 
nakupa. 
 
Če je ob nakupu izdelka sklenjena zavarovalna pogodba: kraj in datum rojstva (v tem primeru je družba iSTYLE 
obdelovalec podatkov, ki predstavlja družbo Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana). 
 
Če nakup izdelka vključuje obročno plačilo: podatki, ki jih potrebuje družba Summit leasing Slovenija d.o.o. za 
obdelavo kupčeve prošnje za kredit (v tem primeru je družba iSTYLE obdelovalec podatkov). 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Do izteka zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe. 
 
Relevantni sistemi IT 
Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy 

 
Pravica do odstopa/odpovedi v 14 dneh 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Če so pogodbe sklenjene zunaj trgovin in med oddaljenimi strankami, ima stranka pravico do odstopa od 
pogodbe v 14 dneh brez obveznosti utemeljitve. Na podlagi 43.d člena ZVPot mora podjetje nemudoma 
oziroma najpozneje v 14 dneh po tem, ko izve za odstop, povrniti skupni znesek, ki ga je plačala stranka, 
vključno s stroški, nastalimi v zvezi z izvajanjem pogodbe. Vračilo se izvede na enak način kot plačilo. 
 
Stranka lahko uveljavlja pravico do odstopa na podlagi izjave. Če želi stranka uveljavljati pravico do 
odstopa/odpovedi, mora poslati jasno izjavo volje za odstop/odpoved po pošti na naslov družbe iSTYLE ali po 
elektronski pošti na naslednji naslov: info@istyle.si , lahko pa izjavo o odstopu osebno izroči zaposlenim v službi 
za stranke družbe iSTYLE.  
 
Zadevna pravila in informacije 
Splošni pogoji nakupovanja v spletni trgovini iSTYLE: https://istyle.si/splosni-pogoji/  
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki stranki zagotovi pravico do odstopa ali odpovedi, je člen 6 (1) (c) 
Uredbe: izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za upravljavca. Veljavna zakonodaja: Direktiva 97/7/ES, 43. č 
člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). 
 

http://gpwebpay.cz/en/Security
mailto:info@istyle.si
https://istyle.si/splosni-pogoji/
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Namen obdelave podatkov je omogočiti uveljavljanje zakonitih pravic do odstopa/odpovedi, kar je zakonit 
namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Datum sklenitve pogodbe, ime in priimek ter naslov potrošnika, številka bančnega računa potrošnika.).  
 
Trajanje hrambe podatkov 
Največ 5 let. 
 

Trženjske dejavnosti 
 
Novičniki (e-novice) 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Družba iSTYLE lahko pošilja novičnike samo s predhodno privolitvijo posameznika. Na podlagi privolitve bo 
družba iSTYLE naročnikom redno pošiljala novičnik. V vsakem novičniku je tudi možnost odjave od prejemanja. 
 
Pravna podlaga za obdelavo  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: obdelava podatkov temelji na privolitvi. 
Privolitev predstavlja vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: POTRDITVENO POLJE, INFORMACIJE 
 
Izjava o privolitvi je lahko pripravljena na kakršen koli način, vsebovati pa mora ime in priimek izjavitelja in – če 
je oglaševalsko gradivo, na katero se privolitev nanaša, namenjeno osebam določene starosti – kraj in datum 
rojstva izjavitelja ter druge osebne podatke, za obdelavo katerih je izjavitelj podal privolitev. 
 
Izjavo o privolitvi je mogoče kadar koli preklicati brez omejitve ali utemeljitve. V tem primeru izjavitelj ne bo 
več prejemal oglaševalskega gradiva. ODJAVA OD PREJEMANJA 
 
Namen obdelave podatkov je pošiljanje tržnih ponudb zainteresiranim posameznikom, kar je zakonit namen 
obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, elektronski naslov, čas prijave/odjave od prejemanja. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Do preklica privolitve (odjava od prejemanja). 
 
Relevantni sistemi IT 
Mailchimp, salesforce.com. 
 

Neposredno trženje 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov: 
Družba iSTYLE lahko oglaševalsko gradivo pošilja samo na podlagi predhodne privolitve posameznika. Prav tako 
lahko pošilja dopise, ki vsebujejo oglaševalsko in trženjsko gradivo na naslov le, če je posameznik za to podala 
privolitev. 
 
Družba iSTYLE prav tako obvesti posameznika, da bo v primeru njihove privolitve k prejemanju prilagojenega 
oglaševalskega gradiva, uporabila njegovo zgodovino nakupov in/ali informacije o spletnem brskanju za 
namene priprave najustreznejših gradiv. 
 
S prilagojenimi oglaševalskimi gradivi obveščamo svoje stranke o izdelkih, trenutnih storitvah, promocijah in 
posebnih ponudbah ter jim posredujemo informacije, za katere menimo, da jim bodo zanimive. 
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Pri pripravi oglaševalskih gradiv družba iSTYLE uporablja zgodovino brskanja stranke, zabeleženo na spletnih 
straneh družbe (npr. iskanje izdelkov), da bi ugotovila, katere ponudbe izdelkov je treba prikazati kupcu. 
Vendar družba iSTYLE ne ustvarja prilagojenih uporabniških profilov za namene trženja, saj se oblikovanje 
profilov izvaja le na ravni skupin (npr. uporabniki operacijskega sistema Mac). Trženjske dejavnosti, ki jih izvaja 
družba iSTYLE, ne temeljijo izključno na avtomatiziranem sprejemanju odločitev.  
 
Kar zadeva namene neposrednega trženja in prilagojeno oglaševanje, ima stranka pravico preklicati svoje 
predhodne izjave, in če ne želi več prejemati takšnih obvestil, nas lahko kadar koli brez omejitev ali potrebe po 
utemeljitvi (brezplačno) o tem obvesti. Z vsakim sporočilom, povezanim z neposredno prodajo, ki ga bomo 
poslali stranki, jo bomo spomnili, da ima možnost svojo izjavo kadar koli preklicati. Stranka se lahko s preklicem 
prejšnje izjave kadar koli odjavi od prejemanja takšnih promocijskih sporočil. 
 
Pravna podlaga za obdelavo  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: obdelava podatkov temelji na privolitvi. 
TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: POTRDITVENO POLJE, INFORMACIJE 
 
Izjava o privolitvi je lahko pripravljena na kakršen koli način, vsebovati pa mora ime in priimek izjavitelja in – če 
je oglaševalsko gradivo, na katero se privolitev nanaša, namenjeno osebam določene starosti – kraj in datum 
rojstva izjavitelja ter druge osebne podatke, za obdelavo katerih je izjavitelj podal privolitev.  
Izjavo o privolitvi je mogoče kadar koli preklicati brez omejitve ali utemeljitve. V tem primeru izjavitelj ne bo 
več prejemal oglaševalskega gradiva. ODJAVA OD PREJEMANJA 
 
Namen obdelave podatkov je pošiljanje tržnih ponudb zainteresiranim strankam, kar je zakonit namen 
obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, elektronski naslov, podatki o prejšnjih nakupih in/ali zgodovini brskanja na spletni strani, čas 
prijave/odjave od prejemanja. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Do preklica privolitve. 
 
Relevantni sistemi IT 
Mailchimp, salesforce.com, pleisty.com. 

 
Program zvestobe 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Program zvestobe družbe iSTYLE je trženjski sistem, ki ga uporablja družba iSTYLE, omogoča pa nagrajevanje 
strank, ki so članice programa zvestobe. Program zvestobe je na voljo strankam, ki izdelke kupujejo v trgovini, 
in strankam, ki izdelke kupujejo v spletni trgovini: https://istyle.si  
 
Stranke za včlanitev v program zvestobe potrebujejo osebno kartico zvestobe. »Kartica« pravzaprav ni fizična 
kartica, je samo digitalna zbirka za beleženje števila zbranih točk. Kartico lahko stranka ob nakupu pridobi pri 
zaposlenih v trgovinah iSTYLE. Pri nakupu v spletni trgovini lahko stranka pridobi kartico prek digitalnega 
uporabniškega vmesnika. V obeh primerih družba iSTYLE stranki pošlje elektronsko pošto s povezavo do 
programa. Za včlanitev v program mora stranka svojo namero potrditi prek druge povezave, ki je prav tako na 
voljo v elektronski pošti, in šele potem lahko od družbe iSTYLE prejme virtualno kartico zvestobe. Točke 
zvestobe, ki so na voljo imetniku kartice na podlagi stanja, lahko imetnik porablja pri nakupu drugih izdelkov v 
trgovinah in spletni trgovini iSTYLE.  
 
Zadevna pravila in informacije 
POVEZAVA 
 
Pravna podlaga za obdelavo  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: obdelava podatkov temelji na privolitvi. 
TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: POTRDITVENO POLJE, INFORMACIJE 

https://istyle.si/
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Namen obdelave podatkov je zagotoviti popuste stalnim strankam, izboljšati zadovoljstvo strank in povečati 
število stalnih strank, kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, elektronski naslov, številka kartice, število nakupov. 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Do preklica privolitve. ODJAVA OD PREJEMANJA 
 
Relevantni sistemi IT 
Mailchimp, salesforce.com. 
 
 

Obdelava podatkov pri opravljanju servisnih dejavnosti 

 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
 
Družba iSTYLE je uradni pogodbeni partner družbe Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, 
Holyhill, Cork, T23 YK84, Irska (v nadaljnjem besedilu: »Apple«).  
 
Pravna podlaga za opravljanje servisnih dejavnosti je lahko različna: 

- servisiranje v trajanju jamstva proizvajalca, ki ga zagotovi družba Apple (na podlagi pogodbe, ki začne 
veljati ob nakupu izdelka), 

- potrditev jamstvenega zahtevka (na podlagi zakona), 
- servisiranje v jamstvenem roku (na podlagi zakona), 
- servisiranje zunaj jamstvenega/garancijskega roka, ki ga krije stranka (na podlagi pogodbe, ki začne 

veljati, ko stranka naroči zadevna popravila), 
- nejamstveno ali negarancijsko servisiranje ali vzdrževalna dela, ki jih krije stranka (na podlagi pogodbe, 

ki začne veljati, ko stranka naroči storitev), 
- popravila, izvedena pod pogoji zavarovanja naprave in/ali podaljšanega jamstva.  
Servisna služba lahko stopi v stik s stranko na več načinov: 
- Stranka lahko okvarjene izdelke nese v trgovino iSTYLE ali pa lahko na spletu ali po telefonu s službo za 

stranke rezervira termin ali pa lahko pri predstavniku zavarovalnice uveljavlja zavarovalni zahtevek. 
 
Dejavnosti, povezane s servisiranjem, so enake v tem, da družba iSTYLE pripravi delovni nalog na podlagi 
zahteve stranke in ga vnese v sistem salesforce.com. 
 
Če se okvara, ki jo prijavi stranka, izkaže za resnično, zaposleni v servisu popravijo izdelke in o odpravi napake 
obvestijo družbo Apple. 
 
Če morajo zaposleni v servisu okvaro odpraviti, lahko zahtevajo podatke za prijavo v napravo, vsebino pa bodo 
morda morali varno kopirati na novo napravo. 
 
Zadevna pravila in informacije 
https://istyle.si/servis/   
 
Pravna podlaga za obdelavo  
Na podlagi pravne podlage osnovne servisne dejavnosti je lahko pravna podlaga za obdelavo podatkov različna: 

- Člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbenih obveznosti in 
- člen 6 (1) (c) Uredbe: izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, in 
- člen 6 (1) (a) Uredbe: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki. 

 
Namen obdelave podatkov 

- odpravljanje pomanjkljivosti pri izdelku, 
- izpolnjevanje jamstvenih/garancijskih obveznosti, 
- popravilo in vzdrževanje ali 

https://istyle.si/servis/
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- opravljanje drugih servisnih dejavnosti. 
 
Obseg obdelanih podatkov: 
Osebni podatki in podatki za stik, navedeni na računu ali servisnem delovnem nalogu (elektronski naslov, 
telefonska številka), osebni podatki, navedeni na strani za rezervacije terminov. Čas prijave napake, čas 
pošiljanja obvestil, datum prevzema popravljene naprave.  
 
Obravnava jamstvenih/garancijskih zahtevkov na podlagi zakonodaje 
Pravna podlaga za obdelavo: člen 6 (1) (c) Uredbe: izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za upravljavca. 
 
Veljavna zakonodaja: 

- 37. člen ZVPot v povezavi z 3. oddelkom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), 
- 4. poglavje ZVPot, 
- Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. 

 
Obseg obdelanih podatkov na podlagi zakona, časi hrambe podatkov: 
V zvezi z drugimi podatki, ki jih je treba obdelati, je pravna podlaga člen 6 (1) (a) Uredbe: privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo podatki. TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: SERVISNI DELOVNI NALOG, 
INFORMACIJE 
 

Primer obdelave podatkov za obravnavo jamstvenih in garancijskih zahtevkov 
 
Priprava dnevnika o prijavljenih napakah 
Družba iSTYLE zahtevek beleži v dnevnik za sprejem naprav (servisni delovni nalog). 
 
Obdelani podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, serijska številka naprave, tip, 
datum nakupa. 
 
Pošiljanje obvestil o postopku popravila 
Običajno družba iSTYLE pošlje več obvestil o postopku popravila, in sicer na elektronski naslov, naveden na 
delovnem listu in v sistemu salesforce.com, še posebej ob začetku postopka popravila, ko je naprava poslana 
družbi Apple, in ob zaključku postopka popravila. 
 
Druga obvestila o zaključku postopka popravila bo samodejno poslal sistem salesforce.com, če stranka ni 
prevzela naprave. 
 
Ravnanje s podatki za prijavo in gesli 
Če je za postopek popravila zahtevan dostop do operacijskega sistema naprave, bo družba iSTYLE lastnika 
prosila, da se prijavi. Po zaključku postopka popravila bo družba iSTYLE lastnika pisno obvestila, naj spremeni 
svoje podatke in gesla za prijavo.  
 
Vrnitev naprave 
Družba iSTYLE vodi dnevnik o končanih popravilih, v katero beleži zaključek postopka popravila in vrnitev 
naprave. Knjiga vsebuje iste osebne podatke kot servisni delovni nalog. 
 
Obravnava zavrnjenih zahtevkov 
Ko je zahtevek zavrnjen, družba iSTYLE to vpiše v dnevnik o zavrnjenih zahtevkih, če pa je okvaro mogoče 
popraviti za doplačilo, pripravi ponudbo za popravilo. Omenjeni dokumenti vsebujejo iste osebne podatke kot 
servisni delovni nalog. Če stranka sprejme ponudbo, bo znesek zaračunan na podlagi zgoraj opisanega 
postopka.  
 

Administrativne zadeve v okviru jamstva proizvajalca Apple 
 
Pravna podlaga za obdelavo 
Glejte člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbenih obveznosti. 
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Podprimeri obdelave podatkov in dokumenti, ki so podobni navedenim v členu, ki obravnava jamstvene in 
garancijske zahtevke. 

 
Druge servisne dejavnosti (plačljivo popravilo, vzdrževanje) 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov 
Glejte člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbenih obveznosti. 
Podprimeri obdelave podatkov in dokumenti, ki so podobni navedenim v členu, ki obravnava jamstvene in 
garancijske zahtevke. 
 

Posebni primeri obdelave podatkov 
 
Popusti pri nakupih (popust za udeležence izobraževanja) 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Družba iSTYLE ponuja popust za udeležence izobraževanja (za izbrane izdelke Apple) študentom univerz in 
visokih šol, starejšim od 18 let, ter zaposlenim na univerzah in visokih šolah. 
 
Pogoji za uporabo popusta za udeležence izobraževanja: 
 
Za študente univerz in visokih šol, starejših od 18 let, ter zaposlene na univerzah in visokih šolah: 
Veljavna študentska izkaznica s fotografijo ali veljavna študentska izkaznica in druga izkaznica s fotografijo 
(osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) ali potrdilo o vpisu ali potrdilo o zaposlitvi, ki ni starejše od 
dveh tednov. 
 
Ob nakupu izdelkov v trgovinah iSTYLE bodo zaposleni v trgovini posameznika, na katerega se nanašajo podatki, 
prosili za pisno privolitev ter na tej podlagi naredili fotokopijo študentske izkaznice in osebne izkaznice s 
fotografijo (pri čemer bodo prekrili fotografijo). Na kopij osebne izkaznice je potrebno navesti namen kopiranja, 
datum kopiranja in dejstvo, da gre za kopijo. 
 
V primeru nakupov prek spletne trgovine bo morala stranka naložiti kopijo sprednje in zadnje strani študentske 
izkaznice (pri čemer mora prekriti fotografijo). 
 
Zadevna pravila in informacije 
https://istyle.si/edu/   
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: obdelava podatkov temelji na privolitvi. 
TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE, INFORMACIJE 
 
Namen obdelave podatkov v imenu upravljavca podatkov je zagotavljanje popusta posebni skupini strank 
(popust za udeležence izobraževanja), kar je zakonit namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Informacije na študentski izkaznici in osebni izkaznici s fotografijo (brez fotografije). 
 
Relevantni sistemi IT 
Sistem IT, ki se uporablja za standardni postopek nakupovanja, in informacijski sistem za nalaganje študentske 
izkaznice.  
 

https://istyle.si/edu/
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Uveljavljanje zahtevkov  
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
V primeru izterjave neporavnanih računov in drugih terjatev s pravnimi sredstvi so zunanji pogodbeni partnerji 
(npr. odvetniške družbe), ki jih najame družba iSTYLE, zadolženi za izvajanje dejavnosti upravljanja zahtevkov. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (b) Uredbe: izvajanje pogodbenih obveznosti; v primeru 
nepogodbenih zahtevkov (npr. odškodninskih zahtevkov), je pravna podlaga člen 6 (1) (f) Uredbe: zakoniti 
interesi.  
 
V skladu s temeljnimi načeli obligacijskega prava je v primeru neizpolnitve obveznosti oškodovana stranka 
upravičena zahtevati izpolnitev obveznosti.  
 
V primeru obdelave podatkov, pri katerih so pravna podlaga zakoniti interesi, se opravi preizkus 
»uravnoteženosti interesov«, njegove rezultate pa je treba sporočiti posameznikom, na katere se podatki 
nanašajo. Družba iSTYLE je že opravila ustrezen preizkus »uravnoteženosti interesov«. Rezultati preizkusa 
»uravnoteženosti interesov« kažejo, da zakonit interes družbe iSTYLE ne nalaga nesorazmerne omejitve pravic 
dolžnika pri varstvu njegovih osebnih podatkov. Na zahtevo bo družba iSTYLE posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, posredovala informacije v zvezi z vsebino tega odstavka. 
 
Namen obdelave podatkov sta zakonita izterjava dolgov in izvršba drugih terjatev, kar je zakonit namen 
obdelave podatkov. 
 
Če gre za pogodbene skrbnike terjatev, je z vsebino posebnega sklepa določeno, ali delujejo kot upravljavci 
podatkov ali neodvisni obdelovalci podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Informacije, običajno navedene na računu (ime in priimek, naslov, datum in čas nakupa), podatki za stik 
(telefonska številka, elektronski naslov). 
 
Trajanje hrambe podatkov 
Za obdobje, potrebno za izvršbo terjatve, izterjavo dolga, do izteka zakonitega zastaralnega roka – 5 let. 
 
Relevantni sistemi IT 
Standardni sistem IT, ki se uporablja za običajno plačevanje. 

 

 
Obdelava podatkov v podporo zagotavljanju storitev strankam 
 
Ravnanje z dokumentacijo in elektronskimi sporočili 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Dokumenti, ustvarjeni pri poslovanju trgovine, se hranijo v papirni obliki in v mapi Dropbox  (optično prebrani z 
uporabo orodja OCR). Dokumenti v papirni obliki so shranjeni v prostoru za shranjevanje. Elektronski 
dokumenti so shranjeni v mapi Dropbox. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov: 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov v primeru dokumentov je odvisna od pravne podlage za obdelavo 
podatkov iz navedenega dokumenta. To pomeni, da za obdelavo podatkov, ki se izvaja v zvezi z ravnanjem s 
temi dokumenti, ni mogoče opredeliti posebne, edinstvene pravne podlage. 
 
Namen obdelave podatkov je ohraniti informacije, ki jih vsebujejo dokumenti v papirni in elektronski obliki, ter 
omogočiti dostop do teh informacij za nadaljnjo uporabo. 
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Obseg obdelanih podatkov 
Osebni podatki, ki jih vsebujejo dokumenti v papirni in elektronski obliki. 
 
Relevantni sistemi IT 
Dropbox, G suite. 
 

Ravnanje s podatki za stik, določenimi v pogodbah 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Pogodbe, ki jih je družba iSTYLE sklenila med običajnim poslovanjem, pogosto vsebujejo podatke za stik. 
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov: 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je člen 6 (1) (f) Uredbe: zakonit interes partnerja in družbe 
iSTYLE za izvajanje in ohranjanje njunega pogodbenega razmerja. V primeru obdelave podatkov, pri katerih so 
pravna podlaga zakoniti interesi, se opravi preizkus »uravnoteženosti interesov«, njegove rezultate pa je treba 
sporočiti posameznikom, na katere se podatki nanašajo. Družba iSTYLE je že opravila ustrezen preizkus 
»uravnoteženosti interesov«. Rezultati preizkusa »uravnoteženosti interesov« kažejo, da zakonit interes družbe 
iSTYLE ne nalaga nesorazmerne omejitve pravic dolžnika pri varstvu njegovih osebnih podatkov. Na zahtevo bo 
družba iSTYLE posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovala informacije v zvezi z vsebino 
tega odstavka.  
 
Namen obdelave podatkov je ohranjanje pogodbenega razmerja med pogodbenima strankama, kar je zakonit 
namen obdelave podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka osebe za stik. 
 
Relevantni sistemi IT 
salesforce.com, Deltek Maconomy. 
 

Obdelava podatkov spletnih obiskovalcev 
 

Piškotki 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Informacije o dejavnostih obiskovalcev spletnega mesta veljajo za osebne podatke, kadar jih je mogoče 
povezati s posamezniki, na katere se nanašajo podatki. 
Družba iSTYLE na svoji spletni strani uporablja svoje piškotke in piškotke orodja Google Analytics.  
 
Zadevna pravila in informacije 
Za piškotke, ki jih uporablja družba iSTYLE, je pripravljeno ločeno obvestilo o zasebnosti. Obvestilo je na voljo v 
Prilogi 3.  
 
Pravna podlaga za obdelavo podatkov  
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (a) Uredbe: privolitev posameznikov, na katere se nanašajo 
podatki. TEHNIČNO IZVAJANJE PRIVOLITVE: POTRDITVENO POLJE, INFORMACIJE, MOŽNOST ODJAVE OD 
PREJEMANJA 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Piškotki orodja Google Analytics. 
Družba prav tako uporablja Facebookov piškotek s slikovnimi pikami (del Facebookovega orodja za ponovno 
trženje) in orodje za analitiko Hotjar.  
 
Relevantni sistemi IT 
Magento. 
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Ime 

piškotka 
Privzeti čas poteka Opis 

__utma 2 leti od 

nastavitve/posodobitve 

Uporablja se za razlikovanje uporabnikov in sej. Piškotek je ustvarjen med 

izvajanjem knjižnice javascript in če ne obstajajo obstoječi piškotki __utma. 

Piškotek je posodobljen ob vsakem pošiljanju podatkov orodju Google 

Analytics. 

__utmt 10 minut Uporablja se za omejevanje pogostosti zadetkov. 

__utmb 30 minut od 

nastavitve/posodobitve 

Uporablja se za določanje novih sej/obiskov. Piškotek je ustvarjen med 

izvajanjem knjižnice javascript in če ne obstajajo obstoječi piškotki __utmb. 

Piškotek je posodobljen ob vsakem pošiljanju podatkov orodju Google 

Analytics. 

__utmc Konec seje brskalnika Ne uporablja se pri ga.js. Nastavitev za interoperabilnost z urchin.js. V 

preteklosti je ta piškotek deloval v povezavi s piškotkom __ utmb in se 

uporabljal za ugotavljanje, ali je uporabnik v novi seji/obisku. 

__utmz 6 mesecev od 

nastavitve/posodobitve 

Namenjen je shranjevanju vira prometa ali oglaševalske akcije, ki pojasnjuje, 

kako je uporabnik prišel do spletne strani. Piškotek je ustvarjen med 

izvajanjem knjižnice javascript in posodobljen ob vsakem pošiljanju podatkov 

orodju Google Analytics. 

 
 
 

Družba iSTYLE kot obdelovalec podatkov 
 
V skladu z Uredbo je »obdelovalec podatkov« fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki 
obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. 
 
Družba iSTYLE kot obdelovalec podatkov opravlja naslednje dejavnosti: 

- naloge zavarovalnega posrednika v imenu družbe Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana d.o.o., 
- naloge kreditnega posrednika v imenu družbe Summit leasing Slovenija d.o.o. ter Grenkeleasing d.o.o., 
- storitev prenosa podatkov med izvajanjem servisnih dejavnosti, 
- ravnanje z informacijami za prijavo med izvajanjem servisnih dejavnosti. 

 

Nakup izdelkov na obroke 
 
Kratek opis vrste obdelave podatkov 
Družba iSTYLE deluje kot kreditni posrednik (odvisni posrednik) v imenu družbe SUMMIT LEASING SLOVENIJA 
d.o.o. za kreditiranje fizičnih oseb in GRENKELEASING d.o.o. za kreditiranje pravnih oseb, beleženje podatkov 
pa poteka v informacijskem sistemu družb upravljavcev.  
 
Upravljavec podatkov: SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o.  in  GRENKELEASING d.o.o. 
 
Obdelovalec podatkov: družba iSTYLE kot kreditni posrednik (odvisni posrednik)  
 
Obseg obdelanih podatkov 
Podatki, ki jih upravljavec potrebuje za obdelavo vlog za kredit. 
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Zadevna pravila in informacije 
http://www.istyle.eu/hu/reszletfizetes  
 
Relevantni sistemi IT 
Sistem IT družbe upravljavca, kjer so shranjeni podatki. 
 

Zavarovanje 
 
Kratek opis vrste obdelave podatkov 
V ta namen družba iSTYLE velja za odvisnega posrednika za družbo Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana 
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: »Allianz«). Ob nakupu izdelka pri družbi iSTYLE in podpisu dokumenta za 
pridobitev podatkov stranka pristopi k zavarovalni pogodbi kot sozavarovanec. Pogodba temelji na okvirnem 
dogovoru, sklenjenim z družbo Aegon. Dokument za pridobitev podatkov je ustvarjen prek sistema IT družbe 
iSTYLE, stranka pa ga mora podpisati.  
 
Družba iSTYLE mora opraviti naslednje naloge:  

- zagotoviti informacije sozavarovancu, pri čemer mora sozavarovanec podpisati Izjavo A29; 
- izpolniti dokument za pridobitev podatkov, ki ga mora podpisati sozavarovanec; 
- družbi Aegon vsak dan poslati poročilo iz programa Excel, ki vsebuje informacije o sklenjenih 

zavarovalnih pogodbah.  
 
Upravljavec podatkov: Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: »Allianz«). 
 
Obdelovalec podatkov: družba iSTYLE kot zavarovalni posrednik (odvisni posrednik) . 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Podatki, ki jih zahteva upravljavec na podlagi dokumenta za pridobivanje podatkov (ime in priimek, naslov, kraj 
in datum rojstva, podatki za stik (elektronski naslov in telefonska številka) sozavarovanca).  
 
Dnevno posredovanje podatkov za izdelek (ime in priimek, naslov, telefonska številka sozavarovanca, podatki o 
zavarovanem izdelku, podatki o zavarovanju, številka računa, datum računa). 
 
Zadevna pravila, pogodbe in informacije 
https://istyle.si/asistenca/    
 
Relevantni sistemi IT 
Deltek Maconomy, online program zavarovalnice. 

 
Storitev prenosa podatkov 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Storitev varnostnega kopiranja podatkov je opravljena na zahtevo stranke, pri čemer družba iSTYLE kopira 
podatke s strankine trenutne naprave na drugo napravo.  
 
Zadevna pravila in informacije 
So na voljo v dnevniku za sprejem naprav (servisni delovni nalog). Družba iSTYLE ne dostopa, uporablja ali 
prenaša osebnih podatkov, shranjenih na napravi, ki jo je stranka začasno izročila zaposlenemu v družbi iSTYLE. 
Družba iSTYLE zagotavlja ustrezno varstvo podatkov, kopiranih v okviru storitve prenosa podatkov. 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Podatki, shranjeni na strankini napravi. 
 
Relevantni sistemi IT 
Postopek shranjevanja podatkov in prenašanja na drugo napravo ter tehnično ozadje sta trenutno še v fazi 
razvoja. 

http://www.istyle.eu/hu/reszletfizetes
https://istyle.si/asistenca/
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Ravnanje s podatki za prijavo 
 
Kratek opis primera obdelave podatkov 
Če mora družba iSTYLE opraviti določeno servisno opravilo, bo oseba, ki bo opravljala servis, morda morala 
dostopati do strankine naprave. V ta namen zaposleni v družbi iSTYLE stranko lahko prosi za podatke za prijavo 
in geslo. Družba iSTYLE ne shranjuje, uporablja ali prenaša informacij za prijavo, ki jih posreduje stranka.  
V zvezi s to storitvijo bo družba iSTYLE od strank zahtevala, da takoj po opravljenem servisnem opravilu 
spremenijo svoje prijavne poverilnice.  
 
Zadevna pravila in informacije 
So na voljo v dnevniku za sprejem naprav (servisni delovni nalog). 
 
Obseg obdelanih podatkov 
Prijavne poverilnice strankine naprave (uporabniško ime, geslo). 
 
Relevantni sistemi IT 
Salesforce.com. 
 
 

Sodelovanje družbe iSTYLE z obdelovalci podatkov 
 
Za pomoč pri opravljanju svojih dolžnosti lahko družba iSTYLE kot upravljavec podatkov v določenih primerih 
sodeluje z drugimi obdelovalci podatkov. Obdelovalci podatkov beležijo, upravljajo in obdelujejo osebne 
podatke, ki jim jih družba iSTYLE posreduje v skladu z določbami Uredbe, v zvezi s tem pa morajo tudi podati 
izjavo družbi iSTYLE.  
 
Seznam obdelovalcev podatkov, s katerimi sodeluje družba iSTYLE, in dejavnosti, ki jih opravljajo, so na voljo v 
Prilogi 1. 
 
Ponudniki storitev gostovanja, ponudniki storitev IT, ponudniki storitev v oblaku, ponudniki storitev logistike in 
pakiranja, kurirska podjetja, ponudniki storitev klicnih centrov v zvezi s programom iPhone Green, družba 
Google Inc. v zvezi s piškotki itd. 
 
Če gre za pogodbene skrbnike terjatev, je z vsebino posebnega sklepa določeno, ali delujejo kot upravljavci 
podatkov ali neodvisni obdelovalci podatkov. 
 
Družba iSTYLE podatke posreduje svojim obdelovalcem podatkov na podlagi in na način, določen v pogodbah o 
obdelavi podatkov. Obdelovalci podatkov, s katerimi družba iSTYLE sodeluje, imajo sedež v Evropski uniji.  
 

Prenosi podatkov 
 
Družba iSTYLE je uradni pogodbeni partner družbe Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, 
Holyhill, Cork, T23 YK84, Irska (v nadaljnjem besedilu: »Apple«). Zaradi zahtev družbe Apple v okviru servisnih 
dejavnosti je družba iSTYLE dolžna prenesti podatke o svojih strankah, saj bo tako lahko družba Apple po 
končanem popravilu stranki poslala vprašalnik o servisnih storitvah. Družba iSTYLE kot uradni pogodbeni 
servisni partner družbe Apple Ireland podatke prenaša takrat (v skladu z opredelitvami in določbami Uredbe), 
ko družbi Apple pošilja obvestila in z njo komunicira.  
 
Informacije o politiki zasebnosti družbe Apple so na voljo tukaj: https://www.apple.com/legal/privacy/ 
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/? 
 
 

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki  

 

https://www.apple.com/legal/privacy/
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
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Glede na določbe Uredbe je »posameznik, na katerega se nanašajo podatki«, fizična oseba, ki jo je mogoče 
neposredno ali posredno identificirati na podlagi zadevnih informacij ali osebnih podatkov.  
 
V zvezi z dejavnostmi obdelave podatkov, ki jih izvaja družba iSTYLE, je stranka, kadar velja za »posameznika, na 
katerega se nanašajo podatki«, upravičena do spodaj navedenih pravic. 
 
Svoje stranke želimo obvestiti, da je družba iSTYLE pred izpolnjevanjem strankinih zahtev v skladu s pravicami 
dolžna identificirati osebo, ki posreduje zahtevo (zadostujeta uporabniško ime in geslo, povezano z 
uporabniškim profilom). 
 
Če družba iSTYLE upravičeno dvomi o identiteti fizične osebe, ki je posredovala zahtevo, lahko zahteva dodatne 
informacije za potrditev identitete prosilca, za kar ima zakonsko podlago v zakonu, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov ter v Uredbi. Gre za enega izmed načinov za uresničevanje temeljnega načela Uredbe – točnost 
osebnih podatkov. 

 

Zahteva po informacijah – TEHNIČNO IZVAJANJE 

 
Stranka ima pravico prejeti informacije o upravljanju svojih osebnih podatkov in uveljavljanju svojih pravic. Če 
imate takšno zahtevo, pošljite elektronsko sporočilo službi za stranke družbe iSTYLE. 
 
Družba iSTYLE bo v pisni obliki zagotovila zahtevane informacije v skladu z določbami pričujočih smernic za 
obdelavo osebnih podatkov.  
 
Družba iSTYLE lahko zavrne izpolnjevanje zahteve, če lahko dokaže, da ne more identificirati stranke. 
Svoje stranke obveščamo, da se pravica do zahteve po informacijah ne nanaša na podatke, ki so obdelani v 

skladu z zakonskimi določbami. 
 

Pravica do dostopa – TEHNIČNO IZVAJANJE 
 
Stranka ima pravico prejeti informacije od družbe iSTYLE o tem, ali obdelava njenih osebnih podatkov še vedno 
poteka ali ne. Če obdelava podatkov še poteka, ima stranka pravico dostopa do svojih osebnih informacij, ki so 
predmet obdelave, in do naslednjih informacij:  

a) namen obdelave podatkov, 
b) vrste zadevnih evidenc osebnih podatkov, 
c) uporabniki ali vrste uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti ali preneseni, 

vključno zlasti z uporabniki iz tretjih držav ali mednarodnih organizacij, 
d) kjer je to ustrezno, predvideno trajanje hrambe osebnih podatkov ali, kjer to ni mogoče, merila za 

določitev tega obdobja, 
e) pravica, da od upravljavca zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se 

nanašajo na stranko, in pravica do ugovora obdelavi takšnih osebnih podatkov, 
f) pravica do vložitve pritožbe na nadzorni organ, 
g) če zadevni podatki ne izvirajo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse 

razpoložljive informacije o njihovem viru, 
h) dejstvo, da je uporabljeno avtomatizirano sprejemanje odločitev (vključno z oblikovanjem profilov), 

ter vsaj logika in informacije o naravi takšne obdelave podatkov in verjetnih posledicah v zvezi s 
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (te informacije morajo biti zagotovljene v jasni 
in razumljivi obliki). 

 
Stranka bi morala imeti pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njo, in do 
enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanila z obdelavo in preverila 
njeno zakonitost.  
 

Prakse, ki jih družba iSTYLE uporablja za zagotovitev pravice do dostopa – TEHNIČNI PARAMETRI 
Na podlagi takšne zahteve družba iSTYLE stranki zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave 
podatkov. Kadar stranka zahtevo predloži prek elektronskih sredstev ali pa obdelava podatkov poteka v 
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elektronski obliki, morajo biti informacije zagotovljene v splošno uporabljani elektronski obliki (razen če stranka 
posebej zahteva drugačno obliko). 
 
Družba iSTYLE je na takšne zahteve stranke dolžna odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 30 
dneh, kadar pa ne namerava izpolniti take zahteve, mora to utemeljiti. 
 
Kopija osebnih podatkov je običajno zagotovljena brezplačno. Družba iSTYLE lahko zaračuna razumno 
pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške, če je zahtevana več kot ena kopija ali če je na voljo 
preprostejša, hitrejša in stroškovno učinkovitejša metoda, kot je tista, ki jo je zahtevala stranka. 
 

Pravica do popravka 
 
Stranka ima pravico zahtevati, da družba iSTYLE brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke 
v zvezi z njo. 
 
Če je to pomembno za namen obdelave podatkov, ima stranka tudi pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih 
osebnih podatkov. Za dopolnitev osebnih podatkov mora stranka predložiti dopolnilno izjavo. TEHNIČNO 
IZVAJANJE 
 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) – TEHNIČNO IZVAJANJE 
 
Stranka ima pravico zahtevati, da družba iSTYLE brez nepotrebnega odlašanja izbriše njene osebne podatke, 
družba iSTYLE pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih 
razlogov: 
a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; 
b) stranka prekliče privolitev, ki je služila kot pravna podlaga za obdelavo, za nadaljevanje obdelave pa ne 
obstaja nobena druga pravna podlaga; 
c) stranka obdelavi ugovarja na podlagi ustreznih določb Uredbe, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni 
prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za 
namene neposrednega trženja (vključno z oblikovanjem profilov); 
d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito; 
e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Evropske unije ali 
zakonodajo države članice, ki velja za družbo iSTYLE; 
f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se tržijo neposredno otrokom. 
 
Družba iSTYLE podatkov ni dolžna izbrisati, če je obdelava potrebna zaradi naslednjih razlogov: 
a) uresničevanje temeljnih pravic (pravica do svobode izražanja in obveščanja), 
b) kadar je obdelava obvezna (zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU ali držav 
članic, velja pa za upravljavca podatkov pri obdelavi osebnih podatkov), 
d) razlogi javnega interesa (npr. za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali 
zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene, če bi pravica do izbrisa lahko onemogočila ali resno 
ovirala uresničevanje namenov te obdelave) ali 
e) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 
Pravica do izbrisa zlasti ne bi smela pomeniti izbrisa osebnih podatkov, ki jih je stranka zagotovila za 
izvajanje pogodbe, in sicer če in dokler so osebni podatki potrebni za izvajanje te pogodbe. 
 
Poleg tega se pravica do izbrisa ne uporablja v primerih, ko trajanje obdelave podatkov ureja zakonodaja, 
npr. v primeru hrambe računov, saj je z zakonodajo določeno, da je treba vse račune hraniti 10 let od poteka 
leta na katerega se nanašajo računi. 
 
Če je družba iSTYLE javno objavila osebne podatke in jih je obvezana izbrisati, mora ob upoštevanju 
razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejeti razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki 
obdelujejo osebne podatke, obvesti, da stranka od nje zahteva, da izbriše vse povezave do teh osebnih 
podatkov in njihove kopije. Pravila o izjemah so pomembna tudi v tem primeru. 
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Pravica do omejitve obdelave podatkov – TEHNIČNO IZVAJANJE 

 
Stranka ima pravico zahtevati, da družba iSTYLE omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: 
a) stranka oporeka točnosti podatkov (v tem primeru omejitev velja za obdobje, ki družbi iSTYLE omogoča 
preveriti točnost osebnih podatkov); 
b) obdelava je nezakonita in stranka nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev 
njihove uporabe; 
c) družba iSTYLE osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih stranka potrebuje za 
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 
d) stranka je vložila ugovor v zvezi z obdelavo podatkov v skladu z ustreznimi določbami Uredbe; v tem primeru 
omejitev velja, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe iSTYLE kot upravljavca podatkov prevladajo nad 
razlogi stranke. 
 
Če je bila obdelava omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo 
stranke ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali 
pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 
Družba iSTYLE pred preklicem omejitve obdelave o tem obvesti stranko (na zahtevo katere so bile omejitve 
uvedene). 

 

Pravica do prenosljivosti podatkov – TEHNIČNO IZVAJANJE 

 
Stranka ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredovala družbi iSTYLE, v strukturirani, 
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu 
podatkov, ne da bi ga družba iSTYLE pri tem ovirala, kadar: 
a) je pravna podlaga za obdelavo privolitev ali pogodba; in 
b) obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi. 
 
Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima stranka pravico, da se osebni podatki neposredno 
prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo. 
 
Svoje stranke obveščamo, da je uveljavljanje pravice do prenosljivosti mogoče le, ko so izpolnjeni vsi zgoraj 
navedeni pogoji (npr. obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi IN obdelava poteka z avtomatiziranimi 
sredstvi). To pomeni, da pravica do prenosljivosti podatkov, na primer, ne velja za podatke, ki so obdelani v 
skladu z zakonskimi določbami. 
 
V skladu s smernicami delovne skupine za varstvo podatkov (WP29), pripravljenimi v skladu z 29. členom, 
pravica do prenosljivosti podatkov velja samo za avtomatizirano obdelavo podatkov in ne velja za 
upravljanje podatkov v papirni obliki. 

 

Pravica do ugovora – TEHNIČNO IZVAJANJE 

 
Stranka ima na podlagi razlogov, povezanih z njeno posebno situacijo, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, ki temelji na zakonitih interesih družbe iSTYLE.  
 
V tem primeru družba iSTYLE preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne zakonite razloge za 
obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami stranke, ali za uveljavljanje, izvajanje ali 
obrambo pravnih zahtevkov. 
 
Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima stranka pravico, da kadar koli ugovarja 
obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, 
če je povezano z neposrednim trženjem. 
 
Kadar stranka ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo 
več v te namene. 
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Načini za uveljavljanje pravic – UVELJAVLJANJE PRAVIC NOTRANJI POSTOPKI 

 
Družba iSTYLE mora brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve stranko obvestiti 
o ukrepih, ki jih sprejme kot odgovor na zahtevo. Po potrebi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti zahteve in 
števila zahtev lahko podaljša za dva dodatna meseca. Družba iSTYLE mora stranko obvestiti o podaljšanju roka 
in v roku enega meseca od prejema zahteve navesti razloge za zamudo. Kadar stranka zahtevo predloži v 
elektronski obliki, bodo informacije, kadar je mogoče, zagotovljene v elektronski obliki, razen če stranka 
zahteva drugače. 
 
Če družba iSTYLE ne želi sprejeti ukrepov v odgovor na zahtevo stranke, bo brez nepotrebnega odlašanja in 
najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve stranko obvestila o razlogih za neukrepanje ter njeni pravici do 
vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravice do vlaganja pravnega sredstva. 
Družba iSTYLE mora prav tako brezplačno zagotoviti potrebne informacije na podlagi pravice do obveščenosti in 
informacije v zvezi z uveljavljanjem določenih pravic. Kadar je zahteva stranke nedvomno neutemeljena ali – 
zaradi svoje ponavljajoče se narave – pretirana, lahko družba iSTYLE, odvisno od upravnih stroškov 
zagotavljanja zahtevanih informacij ali zahtevanih dejanj: 
a) zaračuna razumen znesek ali 
b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. 
 
Družba iSTYLE je odgovorna dokazati, da je določena zahteva nedvomno neutemeljena ali pretirana. 

 

Pravna sredstva 

 
Brez poseganja v druga upravna ali pravna sredstva ima stranka pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu – 
in sicer v državi članici, kjer ima običajno prebivališče, kraju, kjer opravlja delo, ali kraju, kjer se je zgodila 
domnevna kršitev – če meni, da je z obdelavo njenih osebnih podatkov prišlo do kršitve Uredbe. 
 
Brez poseganja v druga upravna ali izvensodna sredstva ima stranka pravico do učinkovitega pravnega sredstva, 
če pristojni nadzorni organ ne obravnava pritožbe ali če stranke v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali 
odločitvi o pritožbi. 
 
Brez poseganja v katero koli razpoložljivo upravno ali izvensodno sredstvo, vključno s pravico do vložitve 
pritožbe pri nadzornem organu, ima vsaka stranka pravico do učinkovitega pravnega sredstva, če meni, da so 
bile njene pravice iz te Uredbe kršene zaradi obdelave njenih osebnih podatkov, ki ni bila v skladu s to Uredbo. 
Za postopke zoper upravljavca ali obdelovalca so pristojna sodišča države članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec sedež. Alternativno so za takšne postopke pristojna tudi sodišča države članice, v kateri ima 
posameznik, na katerega se nanašajo podatki, običajno prebivališče. 
 
V primeru kakršne koli pritožbe v zvezi z našimi smernicami za obdelavo podatkov se obrnite na slovenski 
državni organ -  Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana; Telefon: 01 230 97 30 
Faks: 01 230 97 78; E-pošta: gp.ip@ip-rs.si; Prijava kršitev: navodila in obrazec na spletni strani ali vložite 
pritožbo pri pristojnem sodišču. Sodni proces bo obravnavalo pristojno sodišče. Postopek je mogoče sprožiti 
pri pristojnem sodišču stalnega prebivališča oziroma kraja bivanja stranke. 
 

Ukrepi za varovanje podatkov 

 
 Za zagotovitev zaščite podatkov svojih strank pri družbi iSTYLE uporabljamo razumne ukrepe za preprečevanje 
nepooblaščenega dostopa, spreminjanja, prenosa, javnega razkritja, izbrisa ali uničenja, poškodb in nenamerne 
izgube, prav tako jih uporabljamo za zagotovitev, da shranjenih podatkov ni mogoče uničiti in onemogočiti 
dostop do njih zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev uporabljene metode.  
 
Med temi dejavnostmi družba iSTYLE posebno pozornost posveča preprečevanju vsakršnega nepooblaščenega 
ali nezakonitega dostopa do osebnih podatkov stranke. Kljub vsem tem ukrepom družba iSTYLE ne more v 
celoti zagotoviti varnosti podatkov stranke. 

tel://01-230-9730/
fax://01-230-9778/
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 Varnost podatkov stranke varujemo s pomočjo: 
- uporabe gesla ali šifriranja in 
- omejitve dostopa do podatkov (npr. do podatkov lahko dostopajo samo tisti zaposleni družbe iSTYLE, ki 

podatke potrebujejo za doseganje zgoraj navedenih ciljev) in preprečevanja nepooblaščenega dostopa do 
omrežja z uporabo razpoložljivih metod IT, 

- prijave,  
- zagotavljanja dostopa do podatkov, shranjenih na strežniku, le določenim osebam, ki imajo ustrezna 

pooblastila, 
- ustvarjanja varnostnih kopij zaradi preprečevanja izgube podatkov. 
 
Stranka tudi lahko prispeva k varovanju podatkov in informacij z rednim spreminjanjem gesla, ki ga 
uporablja pri registraciji/prijavi v spletno trgovino, in onemogočanjem tretjim osebam, da bi dostopale do 
njenih gesel. 
 
Naše storitve so lahko v nekaterih primerih povezane s stranmi tretjih oseb in storitvami, ki so izven našega 
nadzora. Družba iSTYLE ne prevzema nikakršne odgovornosti za varnost in raven zaščite, ki jih podatkom 
zagotavljajo te strani in storitve. Svojim strankam svetujemo, da vedno preberejo politike zasebnosti spletnih 
mest in storitev, ki jih nameravajo uporabljati. 
 
Če bo stranka pri uporabi naših storitev posredovala informacije tretje osebe, bo družba iSTYLE obvestila 
organe in z njimi sodelovala, da bo ugotovila identiteto storilca. 

 

Zaščita otrok 

 
Z zagotavljanjem ustreznih podatkov in informacij za namene uporabe storitev, ki jih ponuja družba iSTYLE, 
stranka izjavlja, da njena zmožnost ukrepanja v zvezi z zagotavljanjem ustreznih podatkov in informacij ni 
omejena. Če je stranka v zvezi z zagotavljanjem takšnih podatkov in informacij pravno »nesposobna« ali »ima 
omejene zmogljivosti«, in ji kot taki v skladu z ustrezno zakonodajo v zvezi s tem ni dovoljeno podajati 
neodvisnih izjav, je stranka dolžna priskrbeti privolitev tretje osebe, navedene v zakonodaji (npr. zakonitega 
zastopnika, skrbnika), v zvezi z zagotavljanjem informacij. Za ta namen mora stranka upoštevati, ali je v zvezi z 
zagotavljanjem informacij potrebna privolitev tretje osebe. Družba iSTYLE za to ni odgovorna.  
 
Veljavnost pravnih izjav, kot je veljavnost privolitve za obdelavo podatkov mladoletnikov, urejata Obligacijski 
zakonik, zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredba. Delno poslovno sposobnost pridobi oseba z 
dopolnitvijo 15 let, takrat pa lahko poda tudi pravno veljavno privolitev. V skladu z Uredbo, če obdelava 
osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, in »v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki se ponujajo 
neposredno otroku, je obdelava osebnih podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok vsaj 15 let. Kadar je otrok 
mlajši od 15 let, je takšna obdelava zakonita le, če takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske 
odgovornosti za otroka.« 
 
Po seznanitvi z dejstvom, da oseba, ki je pravno »nesposobna«, še zlasti če gre za otroka, mlajšega od 15 let, ki 
nima privolitve starša ali skrbnika, namerava uporabljati storitve družbe iSTYLE, si bomo na vse razumne načine 
prizadevali izbrisati informacije, ki nam jih je otrok posredoval, in zagotoviti, da ne bomo prenašali ali 
uporabljali takšnih informacij. 
 
Svoje stranke vljudno prosimo, da nas takoj obvestijo, če ugotovijo, da nam je otrok posredoval svoje osebne 
podatke in informacije brez dovoljenja starša ali skrbnika. Starše in skrbnike spodbujamo, da poučijo svoje 
otroke o varnosti in odgovornem ravnanju z osebnimi podatki (zlasti pri uporabi interneta). 

 

Datum začetka veljavnosti Smernic za obdelavo osebnih podatkov in nadaljnje spremembe 
 

Datum začetka veljavnosti pričujočih Smernic za obdelavo osebnih podatkov: 25. maj 2018.  
 
Družba iSTYLE si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila enostransko spremeni in posodobi te 
smernice. Te postanejo veljavne z objavo spremembe. Priporočamo, da redno obiskujete spletno stran, saj vas 



24 
 

bomo tako lahko redno obveščali o morebitnih spremembah in posodobitvah. Na zahtevo vam bomo poslali 
tudi elektronsko sporočilo s trenutno veljavnimi informacijami. 
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