POLITIKA ZASEBNOSTI

zadnjič posodobljeno dne 9. maja 2019
Dobrodošli pri Politiki Zasebnosti Odvetništva Novak.
SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST IN SE ZAVEZUJEMO VAŠE OSEBNE
PODATKE (“podatki”) VAROVATI SKRBNO IN SKLADNO Z VELJAVNO
ZAKONODAJO. TA POLITIKA ZASEBNOSTI DOLOČA KAKO VARUJEMO
VAŠE PODATKE, KO OBIŠČETE SPLETNO STRAN WWW.NOVAK-LAW.EU
(NE GLEDE NA TO IZ KJE JO OBIŠČETE), IN KATERE SO VAŠE
ZAKONSKE PRAVICE V ZVEZI S PODATKI.
1.

UPRAVLJAVEC

1.1.

Upravljavec spletne strani je Odvetništvo Novak, d.o.o., o.p.,
Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št.: 7191138000,
davčna št.: SI 94877777.

2.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN KAKO JIH ZBIRAMO?

2.1.

Pri uporabi storitev na naši spletni strani zbiramo zgolj osnovne (kot npr.
vaše ime in ime organizacije ali družbe) in kontaktne (kot npr. naslov
elektronske pošte, telefonska številka) podatke. V kolikor je izrecno
navedeno, da so nekateri podatki neobvezni, se lahko odločite, da jih ne
razkrijete.

2.2.

Vaše podatke obdelujemo, ko z nameni stopite v stik preko Kontaktnega
Obrazca, se pridružite našemu Klepetu ali se prijavite na prejemanje
našega Novičnika.

3.

PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE

3.1.

Vaše podatke obdelujemo le, če soglašate z obdelavo v izrecno določene
namene, npr. pošljete povpraševanje po pravnem zastopanju ali
svetovanju. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi, kadar je to potrebno za
izpolnitev pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

4.

OBDOBJE HRAMBE

4.1.

Vaše podatke hranimo zgolj dokler je podana pravna podlaga za njihovo
obdelavo. Ko podatkov ne potrebujemo več, jih nemudoma izbrišemo.

5.

VARNA HRAMBA PODATKOV

5.1.

Vaši podatki bodo varno shranjeni s pomočjo ustreznih tehničnovarnostnih ukrepov.
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6.

ELEKTRONSKI NOVIČNIK

6.1.

Občasno lahko po elektronski pošti pošljemo naš elektronski novičnik
(“Novičnik”) tistim, ki ste se na njegovo prejemanje izrecno prijavili. Vsi
Novičniki, ki vam jih pošljemo, so opremljeni z našo oznako, ki dokazuje
njihov izvor. Od prejemanja Novičnika se lahko kadarkoli odjavite, in
sicer tako, da sledite povezavi, ki se nahaja v njem ali nam pišete na
info@novak-law.eu.

6.2.

Naša zaveza. Seznama prejemnikov Novičnikov (email list) ne bomo
nikoli prodali, dali v najem ali izmenjali s komerkoli, prav tako vam ne
bomo nikoli poslali neželjene pošte (spam).

7.

VAŠE PRAVICE

7.1.

V zvezi z vašimi podatki lahko uveljavljate določene pravice, in sicer:
(a)

pravico do umika soglasja za obdelavo ob kateremkoli času,

(b)

pravico do ugovora obdelavi podatkov,

(c)

pravico dostopa do podatkov,

(d)

pravico do popravka podatkov,

(e)

pravico do omejitve obdelave podatkov,

(f)

pravico do izbrisa podatkov,

(g)

pravico do prenosljivosti podatkov.

7.2.

Prav tako lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu,
slovenskemu nadzornemu organu, pristojnemu za področje varstva
podatkov (www.ip-rs.si). Preden pa se odločite za vložitev pritožbe iz
prejšnjega stavka, pa bi izjemno cenili, če najprej omogočite nam, da
poskusimo odpraviti vaše skrbi in pomisleke glede podatkov, obdelanih na
naši spletni strani.

8.

POLITIKA PIŠKOTKOV

8.1.

Naša spletna stran uporablja zgolj potrebne piškotke, še posebej tiste za
spremljanje uporabe naše spletne strani (kaj obiskovalci radi berejo,
kateri zavihki so najbolj klikani itd). Z nadaljnjo uporabo spletne strani
soglašate z uporabo piškotkov.

8.2.

Prosimo upoštevajte, da piškotki ne vsebujejo ali posredujejo osebnih,
zaupnih ali finančnih informacij ali katerihkoli drugih informacij, s
katerimi bi lahko opredelili določenega obiskovalca, ter vsled tega niso
osebni podatki.

2/3

8.3.

Prosimo upoštevajte, da lahko piškotke kadarkoli zavrnete. Kljub temu pa
upoštevajte, da lahko to povzroči popolno ali delno nezmožnost uporabljati
našo spletno stran in njene funkcije.

8.4.

Če želite pridobiti več splošnih informacij o piškotkih ali o tem kako
nastaviti svoj spletni brskalnik, prosimo obiš č ite
www.allaboutcookies.org.

9.

STIK Z NAMI

9.1.

Če imate kakršnokoli vprašanje povezano z našo Politiko Zasebnosti ali
želite uveljavljati svoje pravice, nam prosimo pošljite elektronsko sporočilo
na info@novak-law.eu.
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