
PRAVILA	ZASEBNOSTI	

	

V	 Zarja	 grupi	 d.o.o.	 spoštujemo	 vašo	 zasebnost,	 varstvo	 osebnih	 podatkov	 pa	 razumemo	 zelo	

resno.	Zato	vam	želimo	z	našimi	pravili	zasebnosti	omogočiti	vpogled	v	način	zbiranja	osebnih	

podatkov,	kako	jih	uporabljamo	in	kje	jih	varno	hranimo.		

	

Kdaj	in	zakaj	zbiramo	osebne	podatke	

	

Podatki,	ki	jih	zbiramo	

Zarja	grupa	d.o.o.	zbira	osebne	podatke	na	določenih	področjih	spletnih	strani,	ko	nam	pošljete	e-

pošto	 ali	 nam	 posredujete	 povratne	 informacije.	 Podatke	 o	 uporabi	 spletne	 strani	 zbiramo	 s	

pomočjo	piškotkov.	Več	o	piškotkih	si	preberite	v	delu	„Politika	piškotkov“.	

Zbrani	 osebni	 podatki	 lahko	 vključujejo	 informacije,	 ki	 jih	 vi	 posredujete,	 kot	 so	 vaše	 ime	 in	

priimek,	poštni	naslov,	e-poštni	naslov	in	telefonska	številka.	Samo	Zarja	grupa	d.o.o.	ali	zaposleni	

v	podjetju	vas	bodo	kontaktirali	prek	tega	e-poštnega	naslova	ali	telefonske	številke.	Na	ta	naslov	

vam	bomo	poslali	e-pošto,	ki	se	nanaša	na	vaše	povpraševanje.	

Prav	tako	lahko	samodejno	zbiramo	podatke	o	napravah,	ki	jih	uporabljate	za	interakcijo	z	našimi	

spletnimi	stranmi.	Podatki,	ki	 jih	samodejno	zbiramo,	 lahko	vključujejo	 IP	naslov,	 identifikator	

naprave,	 spletni	 brskalnik	 in	 podatke	 o	 brskanju,	 zbrane	 s	 pomočjo	 piškotkov,	 spletnih	

svetilnikov,	pikslov,	nešifriranih	gifov	 in	drugih	podobnih	tehnologij	na	naši	strani.	Samodejno	

lahko	zbiramo	tudi	podatke	o	tem,	kako	uporabljate	spletne	strani,	kot	npr.	kaj	ste	iskali	in	gledali	

na	 spletnih	 straneh.	 Samodejno	zbrani	podatki	 se	bodo	povezali	 z	osebnimi	podatki,	 ki	 ste	 jih	

prostovoljno	dali.	

	

Uporaba	podatkov	

Osebni	podatki,	ki	jih	zbiramo,	se	lahko	uporabijo	tam,	kjer	imamo	izrecno	privolitev	za	to	ali	kjer	

ima	Zarja	grupa	d.o.o.	zakonit	interes	ali	drugo	pravno	podlago	za	obdelavo	takšnih	podatkov.	V	

nekaterih	 primerih	 je	 lahko	 zbiranje	 osebnih	 podatkov	 nujno	 za	 delovanje	 spletnih	 strani	 ali	

omogočanje	določenih	storitev.	Zarja	grupa	d.o.o.	uporablja	vaše	osebne	podatke	za	 izpolnitev	

vaših	zahtev	za	informacijami,	obdelavo	vaših	zahtev	za	naše	storitve,	prilagoditev	vsebine,	ki	jo	

gledate	ali	sprejemate	na	spletnih	straneh,	oceno	ali	izboljšanje	naših	storitev,	novačenje	in	oceno	



kandidatov	za	delovna	mesta,	analizo	učinkovitosti	in	delovanja	spletnih	strani,	izvršitve	pogodbe	

podjetja	Zarja	grupa	d.o.o.	in	uresničevanje	drugih	namenov,	ki	jih	lahko	zahtevate.	Nekatere	vaše	

podatke	lahko	hranimo	v	datoteki	in	jih	uporabimo,	da	bi	vas	kontaktirali.	

Zarja	grupa	d.o.o.	lahko	uporablja	lastne	piškotke	in	piškotke	tretje	strani	in	druge	tehnologije	za	

sledenje	zaradi	upravljanja	z	našimi	spletnimi	stranmi	in	našimi	storitvami	in	zbiranja	analitike,	

kako	jih	uporabljamo.	Podatki	o	piškotkih,	ki	so	v	tem	besedilu,	veljajo	tudi	za	druge	tehnologije	

za	sledenje.	Za	več	podatkov	o	uporabi	piškotkov	si	oglejte	našo	Politiko	piškotkov.	

	

Uporabniki	podatkov	in	prenos	podatkov	

Zarja	grupa	d.o.o.	ne	bo	namerno	razkrivala	ali	prenašala	(in	sprejela	bo	smiselne	ukrepe,	da	bi	

preprečili	nepooblaščeno	ali	nenamerno	razrivanje)	vaših	osebnih	podatkov	tretji	strani	brez	vaše	

privolitve,	bodisi	za	marketinške	bodisi	za	kakšne	druge	namene	tretje	strani,	razen	v	naslednjih	

primerih.	 Zarja	 grupa	 d.o.o.	 lahko	 omogoči	 dostop	 do	 vaših	 osebnih	 podatkov	 ponudnikom	

storitev	tretje	strani,	ki	jih	Zarja	grupa	d.o.o.	angažira	za	storitve,	ki	se	nanašajo	na	spletno	stran,	

pod	pogojem,	da	se	ti	ponudniki	storitev	tretje	strani	najprej	strinjajo,	da	bodo	ohranili	strogo	

zaupnost	teh	podatkov	in	zagotovili	isto	raven	varnosti,	kot	jo	zagotavlja	Zarja	grupa	d.o.o.	

	

Poleg	tega	lahko	podatke	o	vas	razkrijemo:	

–	če	se	to	od	nas	zahteva	na	podlagi	zakona	ali	zakonitega	postopka,	

–	organom	za	izvedbo	zakona	ali	drugim	vladnim	uslužbencem,	

–	če	je	razkrivanje	nujno	zaradi	varovanja	življenjskih	interesov	osebe,	

–	za	izvajanje	Pogojev	uporabe.	

	

S	to	Politiko	zasebnosti	izvajamo	postopke,	ki	so	namenjeni	zagotavljanju	doslednosti	obdelave	

osebnih	 podatkov	 s	 strani	 ponudnikov	 storitev	 tretje	 strani	 ter	 za	 varovanje	 zaupnosti,	

dostopnosti	in	integritete	vaših	osebnih	podatkov.	

Vaše	osebne	podatke	lahko	razkrijemo	ali	prenesemo	tudi	v	primeru	reorganizacije,	združevanja,	

prodaje,	 skupnega	 podjetja,	 prenosa	 pogodbe	 ali	 razpolaganja	 s	 celoto	 ali	 delom	 našega	

poslovanja.	

	

	



Povezave	na	spletne	strani	tretje	strani		

Zarja	 grupa	 d.o.o.	 lahko	 omogoča	 povezave	 na	 spletne	 strani	 ali	 informacije	 tretjih	 strani	 kot	

storitev	za	naše	uporabnike.	Če	uporabljate	te	povezave,	boste	zapustili	te	strani.	Takšne	povezave	

ne	predstavljajo	in	ne	vključujejo	odobritev,	sponzorstev	ali	priporočil	tretje	strani,	spletnih	strani	

tretje	strani	ali	informacij,	ki	jih	je	podalo	podjetje	Zarja	grupa	d.o.o.	in	podjetje	Zarja	grupa	d.o.o.	

ne	 odgovarja	 za	 vašo	 uporabo	 le-teh.	 Za	 njihovo	 uporabo	 veljajo	 pogoji	 uporabe	 in	 politik	

zasebnosti,	ki	se	uporabljajo	za	te	spletne	strani.	

	

Varnost	

Zarja	grupa	d.o.o.	uporablja	splošno	sprejete	standarde	tehnološke	in	operativne	varnosti	zaradi	

varstva	 osebnih	 podatkov	 pred	 izgubo,	 zlorabo,	 spremembe	 ali	 uničenja.	 Samo	 pooblaščeno	

osebje	podjetja	Zarja	grupa	d.o.o.	ima	dostop	do	osebnih	podatkov	in	ti	zaposleni	so	zavezani	k	

varovanju	zaupnosti	teh	podatkov.	Kljub	vsem	previdnostnim	ukrepom	pa	Zarja	grupa	d.o.o.	ne	

more	zagotoviti,	da	nepooblaščene	osebe	ne	bodo	dostopile	do	vaših	osebnih	podatkov.	

	

Politika	hrambe	podatkov	

Zarja	 grupa	 d.o.o.	 hrani	 osebne	 podatke,	 če	 je	 to	 potrebno,	 med	 trajanjem	 relevantnega	

poslovnega	odnosa.	Osebne	podatke	lahko	zadržimo	tudi	dlje	kot	traja	poslovno	razmerje,	če	jih	

moramo	hraniti,	da	bi	zavarovali	sebe	pred	pravnimi	zahtevki,	jih	uporabili	za	analizo	in	evidenco	

zgodovine	 ali	 v	 skladu	 z	 našimi	 politikami	 in	 urniki	 upravljanja	 s	 podatki.	 Če	 zahtevate,	 da	

izbrišemo	vaše	osebne	podatke,	bo	Zarja	grupa	d.o.o.	storila	vse,	kar	je	razumno	možno,	za	popoln	

izbris	vseh	podatkov.	Za	zahtevke	za	dostop,	popravek	ali	izbris,	si	oglejte	razdelek	„Vaše	pravice“	

v	tem	besedilu.	

	

Otroci	

Spletan	stran	ni	namenjena	ali	usmerjena	na	osebe,	mlajše	od	18	let,	in	Zarja	grupa	d.o.o.	ne	zbira	

namerno	in	ne	hrani	osebnih	podatkov	o	osebah,	mlajših	od	18	let.	

	

Vaše	pravice	

Če	 tako	 določa	 nacionalna	 zakonodaja,	 imate	 pravico	 zahtevati	 dostop	 do	 svojih	 osebnih	

podatkov,	ki	smo	jih	zbrali,	in	sicer	z	namenom	pregleda,	spremembe	ali	izbrisa	podatkov.	Prav	



tako	imate	pravico	zahtevati	kopijo	svojih	osebnih	podatkov,	ki	smo	jih	zbrali	o	vas,	in	zahtevati	

popravek	vseh	netočnih	navedb.	V	določenih	okoliščinah	imate	tudi	pravico	zahtevati,	da	vaših	

osebnih	podatkov	več	ne	obdelujemo.	

Če	želite	vložiti	zahtevo	za	dostop,	pregled	ali	popravek	osebnih	podatkov,	ki	smo	jih	zbrali	o	vas,	

ali	se	pogovoriti	o	tem,	kako	mi	obdelujemo	vaše	osebne	podatke,	nam	pišite	na	info@zarja.hr.	Za	

varovanje	vaše	zasebnosti	in	varnosti,	bomo	uporabili	vse	razumne	ukrepe,	da	bi	preverili	vašo	

identiteto	preden	vam	odobrimo	dostop	do	vaši	osebnih	podatkov.	Storili	bomo	vse,	kar	je	v	naši	

moči,	 da	 takoj	 raziščemo,	 upoštevamo	 ali	 odgovorimo	 na	 vaše	 zahteve,	 kot	 je	 predpisano	 z	

veljavnim	zakonom.	Različni	zakoni	nam	bodo	morda	preprečili,	da	vam	omogočimo	dostop	do	

vaših	osebnih	podatkov	ali	da	v	celoti	spoštujemo	vašo	zahtevo,	odvisno	od	okoliščin	in	zahteve,	

npr.	v	primerih,	kjer	posredovanjev	aših	podatkov	lahko	razkrije	identiteto	druge	osebe.		

Pridržujemo	si	pravico	zaračunati	si	nadomestilo	za	 izpolnitev	vaših	zahtev	v	primerih,	kjer	to	

dovoljuje	veljavni	zakon	in/ali	zavrniti	vaše	zahteve,	če	so	neutemeljene	in/ali	pretirane	ali	na	

drug	način	nesprejemljive	ali	neopravičene	po	veljavnem	zakonu.	

Poleg	 tega	 imate	 v	 primerih,	 kjer	 to	 dovoljuje	 veljavni	 zakon,	 pravico	 vložiti	 pritožbo	 pri	

pristojnem	organu	za	varstvo	podatkov.	

	

Privolitev;	spremembe	Politike	zasebnosti	

Z	uporabo	spletne	strani	se	strinjate	z	zbiranjem,	uporabo	in	hrambo	vaših	osebnih	podatkov,	kot	

je	opisano	v	tem	besedilu	in	drugje	spletni	strani.	Pridržujemo	si	pravico	do	občasnih	sprememb	

te	 Politike	 zasebnosti.	 Z	 posodobitvijo	 tega	 besedila	 vas	 bomo	 obvestili	 o	 vseh	 takšnih	

spremembah.	Če	naredimo	materialne	spremembe	tega	besedila,	ki	povečujejo	naše	pravice	do	

uporabe	osebnih	podatkov,	ki	smo	jih	o	vas	poprej	zbrali,	bomo	vašo	privolitev	pridobili	prek	e-

pošte	na	vašem	registriranem	naslovu	ali	s	posebej	poudarjeno	objavo	informacij	o	spremembah	

na	naši	spletni	strani.	

	

Kontaktirajte	nas	

Če	imate	kakršnakoli	vprašanja,	nam	pišite	na	info@zarja.hr.	

 


