PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Spodaj
podpisani
_____________________________________________________________,
stanujoč _________________________________________________________________________,
izrecno dovoljujem, da družba POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
matična št.: 1640097000 (v nadaljevanju: podjetje) v okviru sklepanja pogodbenega razmerja,
izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
zbira, hrani in obdeluje moje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov (stalni, začasni),
državljanstvo, telefonska številka, e-naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR, vrsta in podatki iz
osebnega dokumenta, in druge osebne podatke, za naslednje namene:
- identifikacijo posameznika, obveščanje o ponudbah in interesih, pripravo ponudbe in pozivov k
ponudbi, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah,
dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih ugovorov ali
reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje
pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom,
skladno z določili veljavne zakonodaje, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in
ostalimi predpisi.
S podpisom te izjave potrjujem, da sem seznanjen z Informacijami o obdelovanju osebnih podatkov, ki
mi jih je podjetje zagotovilo pred podpisom te izjave skladno z določbo 13. člena Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov.

V ___________________________, dne_______________

_____________________________________
ime in priimek (s tiskanimi črkami)

____________________________________
Podpis

INFORMACIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV
Družba POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična št.: 1640097000 (v
nadaljevanju: Družba) skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov podpisniku »Privolitve za zbiranje in
obdelovanje osebnih podatkov« (v nadaljevanju: Privolitev) posreduje naslednje informacije:
1.)

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo je POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana, matična št.: 1640097000. Kontaktna oseba: 01 230 77 21 (administracija)

2.)

Namen in pravna podlaga obdelovanja osebnih podatkov:
Družba obdeluje osebne podatke podpisnikov »Privolitve« na podlagi njihove izrecne privolitve z
namenom: identifikacije, obveščanja o ponudbah in interesih za nepremičnine, pripravo ponudbe in
poziva k ponudbi, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih
spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih ugovorov
ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje
pogodbenega razmerja med Družbo in posameznikom.
Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete, prekličete oziroma spremenite na enak način, kot ste jo dali,
kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

3.)

Uporabniki osebnih podatkov:
Osebne podatke, pridobljene na podlagi »Privolitve« uporabljajo zgolj zaposleni in pogodbeni sodelavci
Družbe zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj oz. za potrebe Družbe.

4.)

Obdobje hrambe osebnih podatkov:
Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo
največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje
obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka
hrambe.
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka
zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi
se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost.
Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vaše Privolitve, se hranijo za čas trajanja poslovnega
razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor
posameznik, ki je dal privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z Družbo,
njegova privolitev velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za
posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

5.)

Pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Podpisniki »Privolitve« imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico, da od Družbe zahtevajo
dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih
podatkov, pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov
ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

6.)

Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za sklenitev pogodbenega razmerja:
Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz »Privolitve«, je pogoj za sklenitev pogodbenega razmerja
z Družbo.

