Opredelitve:
(Spodnje opredelitve služijo izključno za namene nomenklature)
»Upravljalec podatkov« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug
organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov.
»Osebni podatki« pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično
osebo; (“posameznik, na katerega se podatki nanašajo”) določljiva fizična oseba je tista, ki jo
je mogoče neposredno ali posredno identificirati zlasti z označevalci, kot so ime,
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator oz. eden ali več dejavnikov,
značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno oz. družbeno
identiteto te fizične osebe.
»Obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki
obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov.
»Obdelava podatkov« je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih
ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali je to izvedeno z avtomatskimi sredstvi,
kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo,
uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.
Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
AC TAX, svetovalna družba, d.o.o.
Lužiško-srbska ulica 7,
1000 Ljubljana
Telefon: 064 198 438
E-naslov: info@actax.si
Spletna stran: www.actax.si
Kontaktni obrazec na spletni strani
Spletna stran www.actax.si vsebuje kontaktne obrazce, ki omogočajo hiter elektronski stik s
podjetjem. Če se posameznik odloči za kontakt preko kontaktnega obrazca, se osebni
podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke
upravljavec podatkov shrani za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se
podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

Prijava na novice
Na spletni strani www.actax.si se uporabniki lahko naročijo na novice, ki se nanašajo na
novosti in informacije s področja davščin in računovodstva.
AC TAX s pomočjo e-novic občasno obvešča svoje prejemnike, ki so soglašali s prejemanjem
e-obveščanja/e-novic, o novih storitvah in aktualnih novostih.
Obvestila prejme samo oseba, na katero se podatki nanašajo, če:



ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven e-poštni naslov in
se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, prijavi na prejemanje e-obvestil in
e-novic.

Prejemnik e-novic lahko kadarkoli prekliče prijavo, na katerega se podatki nanašajo. Soglasje
o shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je posameznik za pošiljanje e-novic potrdil, lahko
kadarkoli prekliče. Posameznik odjavo sporoči neposredno upravljavcu podatkov (v pisni,
elektronski ali ustni obliki).
Pravice uporabnika:
A) Pravica do dostopa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca pridobi
dostop do osebnih podatkov in do naslednjih informacij:









namena obdelave,
vrste zadevnih osebnih podatkov,
uporabnike ali kategorije uporabnikov, za katere so ali bodo razkriti osebni podatki,
zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
kadar je mogoče, predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov, ali če to ni
mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja,
obstoja pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali
omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se osebni
podatki nanašajo, ali da ugovarja takšni obdelavi,
obstoja pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
kjer osebni podatki niso zbrani neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo
– dostop do vseh razpoložljivih informacij o njihovem viru.

B) Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da od upravljavca brez
nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Ob upoštevanju namena obdelave ima posameznik pravico, do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

C) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec



izbriše osebne podatke, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja.
D) Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec omeji
obdelave podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:





Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja točnosti osebnih
podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo.
Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali hrambo pravnih zahtevkov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu z
GDPR, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad
posameznikovim, na katere se osebni podatki nanašajo.

E) Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo
obdelave
Upravljalec vsakemu uporabniku, ki os mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke
ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave v skladu s točko B), C) in D), razen, če se to
izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Upravljavec o teh uporabnikih obvesti
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če ta posameznik tako zahteva.
F) Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do osebnih podatkov, ki
jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili
osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
G) Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, na podlagi razlogov, povezanih z
njegovim posebnim položajem, da kadarkoli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanj.
Upravljavec ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokaže
utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomeščajo interese, pravice in svoboščine
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito
pravnih zahtevkov.
V primeru, ko se osebni podatke obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi
osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja,
V kolikor posameznik ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, se
osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

H) Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
AC TAX, d.o.o. ne uporablja profiliranja na podlagi pridobljenih osebnih podatkov.
Piškotki (Cookies)
Na spletni strani www.actax.si se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so
shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika in uporabnikom omogoča
prijaznejšo in lažjo uporabo spletne strani.
Uporabnik lahko kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani s pomočjo
ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne
nastavitev piškotkov. Že nastavljeni piškotki se lahko kadar koli izbrišejo prek internetnega
brskalnika ali drugih sistemskih programov.
Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Tretjim osebam AC TAX osebnih podatkov svojih uporabnikov ne posreduje.
Obdobje hranjenja osebnih podatkov
Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hranjenja osebnih podatkov, je ustrezno
zakonsko obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če to
ni več potrebno za izpolnitev pogodbe ali za začetek pogodbe.
Posamezniki, katerih osebne podatke hrani in obdeluje AC TAX, pa lahko kadarkoli zaprosijo
za izbris njihovih osebnih podatkov.
AC TAX, svetovalna družba, d.o.o.
Ljubljana, Maj 2018

