
  
www.visitkras.info   

 

Pravilnik o zasebnosti  

Prva objava: marec 2019 

Izjava o varstvu osebnih podatkov 

V Javnem zavodu Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, davčna številka: 16173597, matična številka: 
7086458000 (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo k varovanju 
osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Temu vidiku pri izvajanju naših spletnih dejavnosti 
posvečamo veliko pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna tako z veljavnimi 
določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili. 

Da bi vaše podatke kar najučinkoviteje zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo 
podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam, 
izvajamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim 
razvojem in zakonskimi spremembami. 
 
V nadaljevanju vas bomo seznanili s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih 
uporabljamo, kako varujemo vaše podatke in kako lahko svoje podatke sami spremenite. 

Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom obdelujemo vaše osebne podatke 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, 
kot so komunikacijo z vami po elektronski pošti ali telefonu, namenom vodenja evidence o številu 
povpraševanj, tržnega komuniciranja (pošiljanje e-novic), informacij o poslovnih priložnostih in 
možnostih sodelovanja za področju poslovnega in kongresnega turizma na Krasu ali sporočila za 
medije (javnost), dodatna gradiva za medije ter vabila na predstavitve in dogodke, ki so namenjeni 
obveščanju javnosti o stanju in razvoju turizma na Krasu, … ipd. Brez teh podatkov to ne bi bilo 
mogoče. Predvsem gre za naslednje osebne podatke za stik: ime, priimek, telefonska številka, e-naslov. 
Za namene poslovne komunikacije pa Javni zavod Komenski Kras zbira in obdeluje naslednje osebne 
podatke: ime, priimek, elektronski naslov, naziv podjetja. Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne 
podatke obdelovali zgolj za prej opredeljen namen.  

Javni zavod Komenski Kras zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonitega 
interesa v primeru izpolnitve obrazca Povpraševanje za naročilo programov doživetij, izletov, 
nastanitev in kongresnih dvoran. Javni zavod Komenski Kras bo podatke iz oddanega povpraševanja 
uporabilo izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo Javni zavod 
Komenski Kras podatke posredoval tem tretjim osebam.  
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Kako varujemo vaše podatke? 

Vsi omenjeni podatki se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno oz. do vašega preklica te privolitve. 
V Javnem zavodu Komenski Kras lahko osebne podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za 
namene statističnih analiz. V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali 
nepooblaščenim osebam. 

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti, če nas k temu zavezuje zakon ali bomo v dobri veri 
menili, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za 
zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost 
računalnika in na njem delujočega sistema, s katerim opravlja naročila. 

Komu posredujemo vaše osebne podatke 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven 
Javnega zavoda Komenski Kras) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi 
katere izvajajo določene dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo 
glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim 
posredujemo osebne podatke, so: 

• Izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev 

• Razvijalci in uvajalci programskih rešitev 

• Obdelovalci, ki jih Javni zavod Komenski Kras angažira za zagotavljanje storitev 

• Trženjska, raziskovalna in analitična podjetja 

• Zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil. Zavezani so, 
skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega 
gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

Pravica dostopanja do informacij 

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne 
podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe 
nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi 
predpisi, še posebej če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene. 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

• Odjavo (preklic) od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh 
prejetih e-sporočili. 
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• Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@stanjel.eu. 

• Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na 
naslov info@stanjel.eu. 

• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s 
posredovanjem pisne zahteve na naslov info@stanjel.eu. 

• Trajen izbris ali omejitev obdelave s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@stanjel.eu. 

• Pravico do ugovora o obdelavi (s posredovanjem ugovora na info@stanjel.eu) in pravico do 
pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška 59 1000 Ljubljana, e 
mail: gp.ip@ip-rs.si). 

Uporaba piškotkov 

Več o pravilniku o piškotkih si lahko preberete na našem spletnem mestu, na 
povezavi: www.visitkras.info/pravilnik-o-piskotkih 

Uporaba storitve Google Analytics 

To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko družbe Google 
Inc. (Google). Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo v 
vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega 
spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe 
Google v ZDA, kjer se shranijo. 

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletnega mesta, za izdelavo 
poročil o aktivnostih spletnega mesta za upravljavce spletnega mesta in za opravljanje drugih storitev, 
ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. Po potrebi bo družba Google tovrstne 
informacije posredovala tretjim osebam, in sicer v zakonsko predpisanem obsegu oziroma če tretje 
osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu družbe Google. Družba Google ne bo v nobenem 
primeru združevala vašega naslova IP z drugimi podatki družbe Google. Namestitev piškotkov lahko 
onemogočite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika ali spreminjanjem 
nastavitev uporabe piškotkov, vendar vas moramo pri tem opozoriti, da v tem primeru morda ne boste 
mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu. Z uporabo tega spletnega mesta 
izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil 
predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen. 

Naše spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije, ki jo zagotavlja storitev Google Analytics. V tem 
okviru se naslovi IP shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z 
identiteto določene osebe. 

Upravitelj 

Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel 
T: +386 5 7691 014 
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