
IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

gospodarske družbe  

Brijuni Rivijera d.o.o. 
 

 

 

Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov za družbo:  
 Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA, Identifikacijska številka (OIB): 39582496872 

je sestavljena v skladu s Splošno uredbo (EU) številka 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, 

ki je v uporabi od 25. maja 2018.  
 

Brijuni Rivijera d.o.o. bo s Vašimi osebni podatki ravnala v skladu s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, z Zakonom o izvajanju Zakona o 

varstvu splošnih podatkov oziroma z drugo nacionalno zakonodajo, ki temelji na zgoraj navedeni uredbi z uporabo 

ustreznih tehničnih in varnostnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, zlorabo, 

odkrivanjem, izgubo ali uničenjem.  
 

1. Splošni podatki: 
 

Za obdelavo podatkov je odgovorna gospodarska družba:  
 Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA, Identifikacijska številka (OIB): 39582496872 

(Upravljavec obdelave) 
 

Kontaktni podatki, preko katerih se lahko pridobijo vse informacije o obdelavi in uporabi osebnih podatkov so: 
 e-mail: vop@brijunirivijera.hr     
 naslov: Marulićeva 1, 52100 PULA 
 telefonska številka : +385 (0) 52 521884 

 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na:  
Naslov e-pošte za kontakt: vop@brijunirivijera.hr  
 

2. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 
 

Brijuni Rivijera d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in izpolnjevanja 

obveznosti v skladu z Zakonom o računovodstvu.  
 

Osebni podatki, ki se zbirajo od strank so: ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, spol, številka osebnega 

dokumenta, prebivališče, telefonska številka in e-poštni naslov. 
 

Osebni podatki, ki se zbirajo za kontaktiranje strank so: številka mobilnega ali stacionarnega telefona ter e-poštni 

naslov. 
 
 
3. Namen, način obdelave in hramba osebnih podatkov  
 

Osebni podatki strank, ki se zbirajo se uporabljajo izključno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in za 

zaračunavanje storitev. 

 

Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere so bili zbrani, in za katere je bila dana privolitev.  
 

Zbrani podatki ne bodo na noben način dostopni tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.  
 

Vsi osebni podatki se izbrišejo po prenehanju namena, za katerega so bili zbrani oziroma po prenehanju pogodbenega 

razmerja in najpozneje ob izteku zakonskih obveznosti v zvezi s shranjevanjem osebnih podatkov, razen v primeru, da 

je v roku bila vložen ugovor na izdelek ali storitev, do končnega zaključka postopka na podlagi ugovora v skladu z 
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veljavnimi predpisi.  
 

Namesto brisanja je možno, da se podatki anonimizirajo. V tem primeru se trajno izbrišejo vsi podatki, ki so povezani z 

neko osebo.  

 

4. Upravljanje privolitev za obdelavo osebnih podatkov  
 
Privolitev lahko kadar koli prekličete.  
 

Če želite ponovno dati svoje privolitve, lahko to storite na enak način kot pri preklicu.  
 

Svoje privolitve (popolni ali delni preklic oziroma ponovna privolitev) lahno spremenite tako, da se obrnete na nas:  
 po pošti na naslovu družbe Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA 
 po elektronski pošti na naslov: vop@brijunirivijera.hr  

 

Če prekličete privolitev, vaši podatki ne bodo več uporabljeni za navedene namene, vendar lahko to povzroči 

nezmožnost uporabe nekaterih dodatnih ugodnosti, povezanih z njimi.  
 

5.     Pravice anketirancev  

 
a)  pravica do informacije o obdelavi osebnih podatkov  
 

b) Pravica do popravka: Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali netočni, lahko kadar koli od nas 

zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo.  

 

c) Pravica do brisanja: Od nas lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če smo jih nezakonito obdelovali ali ta 

obdelava predstavlja nesorazmeren poseg v vaše varovane interese. Prosimo, da upoštevate, da obstajajo razlogi, ki 

preprečujejo trenutno brisanje, kot so na primer zakonsko predpisane obveznosti arhiviranja.  
 

d) Pravica do omejevanja distribucije: Od nas lahko zahtevate omejitev distribucije svojih podatkov: • če izpodbijate 

točnost podatkov v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti teh podatkov • če je bila obdelava podatkov 

nezakonita, vendar zavrnete izbris in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov • če podatki niso več potrebni 

za predvidene namene, vendar pa so vam še vedno potrebni za uveljavljanje zakonskih zahtev ali • če ste vložili ugovor 

glede distribucije teh podatkov 

 

e) Pravica do možnosti prenosa podatkov: Lahko od nas zahtevate, da podatke, ki ste jih nam zaupali, dostavimo v 

strukturirani standardni strojno berljivi obliki: • če te podatke obdelujemo na podlagi privolitve, ki ste jo nam dali in ki 

jo lahko prekličete ali zaradi izpolnitve naše pogodbe in • če se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih procesov.  
 

f) Pravica do ugovora: Če distribuiramo vaše podatke za opravljanje nalog javnega interesa ali nalog javnih organov 

ali če se med njihovo obdelavo sklicujemo na naše legitimne interese, lahko vložite ugovor zoper takšno obdelavo 

podatkov, če obstaja interes za zaščito vaših podatkov.  
 

g) Pravica do pritožbe: Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov prekršili hrvaške ali evropske predpise o 

varstvu podatkov, prosimo, da se obrnete na nas, da pojasnimo morebitna vprašanja. Vsekakor imate pravico vložiti 

pritožbo pri hrvaški Agenciji za varstvo podatkov oziroma, v primeru spremembe veljavnih predpisov drugem organu, 

ki bo prevzel njeno pristojnost, in od 25. maja 2018 tudi nadzornemu organu v EU.  
 

h) Uveljavljanje pravic: Če želite uveljavljati eno izmed zgoraj naštetih pravic, se obrnite na nas s pomočjo naših 

podatkov za kontakt iz 1. člena te Izjave.  
 

i) Potrditev identitete: V primeru dvoma lahko zahtevamo dodatne informacije za preverjanje vaše identitete z 

namenom zaščite vaših pravic in zasebnega področja.  
 

j) Zloraba pravic: Če prevečkrat uporabite nekatere izmed zgoraj navedenih pravic in z očitnim namenom zlorabe, 

lahko zaračunamo administrativno takso ali zavrnemo obdelavo vaše zahteve. 
 

k)  Pravica do omejitve obdelave:  
Lahko zahtevate omejitev obdelave svojih podatkov:  

 če izpodbijate točnost podatkov v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti teh podatkov 

 če je bila obdelava podatkov nezakonita, vendar zavrnete izbris in namesto tega zahtevate omejitev uporabe 
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podatkov 

 če podatki niso več potrebni za predvidene namene, vendar pa so vam še vedno potrebni za uveljavljanje 

zakonskih zahtev 
 

6.    Posredovanje podatkov tretjim osebam 
 
Obvezujemo se, da bomo vaše osebne podatke varovali in jih ne bomo posredovali ali omogočili dostop do njih tretjim 

osebam razen v naslednjih primerih:  
 če se izrecno pisno strinjate z razkritjem določenih zaupnih podatkov za določen namen ali določeni osebi 
 če te podatke zahteva Ministrstvo za notranje zadeve ali pristojni državni tožilec za namene opravljanja nalog, 

ki so v njihovi pristojnosti  
 če te podatke zahteva sodišče, odvetnik ali notar za postopek, ki ga vodi, in posredovanje teh podatkov zahteva 

v pisni obliki  
 če te podatke zahteva davčna uprava ali Zavod za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in vse na podlagi 

zakonskih obveznosti, ki jih ima družba do njih 
 če te podatke zahteva Ministrstvo za finance ali davčni organ v postopku, ki ga izvaja v okviru svoje 

pristojnosti 

 

Sprejeli smo vse tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših podatkov pred izgubo, spremembo ali dostopom 

tretjih oseb in v primeru kakršnih koli vprašanj, se obrnite na nas in bomo v najkrajšem možnem času odgovorili na 

vaše zahteve, prošnje ali dvome in vam pomagali pri uveljavljanju vaših pravic.  
 

Vse spremembe v zvezi z našo politiko varstva osebnih podatkov bodo objavljene v izjavi o varstvu osebnih podatkov, 

na naši spletni strani in boste o tem ustrezno obveščeni. 
 


