
Politika zasebnosti 

 

Zbiranje podatkov 

Naše podjetje spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki strank ravnamo odgovorno in v 
skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon 
o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). 

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno poslovanje podjetja. 

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu 
uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.  

Upravljalec osebnih podatkov, ki jih boste posredovali je podjetje Okna Korun, Luka Korun, 
s.p. stavbno mizarstvo, Šentrupert 36, 3303 Gomilsko, matična številka: 5486583000, ki ga 
zastopa Luka Korun, e-pošta: info@korun.si, Tel. Številka: 031765997. 

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na podlagi točke b prvega odstavka 6.člena Uredbe 
(EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.sprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Uporabniki osebnih podatkov so interni izdelki 
podjetja Okna Korun, Luka Korun, s.p. in njegovi pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima 
sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler 
traja pogodbeno razmerje oziroma omejeno dalj časa, če tako določa zakon ali je tak zakoniti 
interes podjetja Okna Korun, Luka Korun, s.p. skladno s 5.odstavkom86.člena Zakona o davku 
na dodano vrednost, ZDDV-1, smo račune dolžni hraniti 10 let.  

 

Varovanje podatkov 

Podjetje Okna Korun, Luka Korun, s.p., stavbno mizarstvo spoštuje vašo zasebnost in se 
zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Okna 
Korun, skrbno varovala in brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih 
uporabila v druge namene. Podatki o uporabnikih so shranjeni v digitalni obliki in se varujejo 
v skladu z zakonodajo. Osebne podatke strank oziroma uporabnikov potrebujemo za obdelavo 
naročila oziroma za izvedbo servisa.  

Okna Korun, Luka Korun, s.p. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovalo 
podatke in zasebnost obiskovalcev spletene strani Okna Korun. Za podjetje Okna Korun, Luka 
Korun, s.p. in njegovo spletno stran, Okna Korun.si, so vsi prejeti osebni podatki uporabnikov 
spletne strani in strank zasebni in zaupni. 

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili 
natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne 
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Podjetje Okna 
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Korun, Luka Korun, s.p. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub 
varnostnim ukrepom in varnostni komunikaciji, nepredvidljivi medij.  

 

Pravice uporabnikov 

• Uporabnik spletne strani lahko od podjetja Okna Korun, Luka Korun, s.p.(upravljalec 
osebnih podatkov) preko e-poštnega naslova: info@korun.si zahteva, da preneha z 
uporabo njegovih osebnih podatkov. 

• Uporabnik spletne strani ima pravico do dostopa svojih osebnih podatkov, ki so bili 
pridobljeni med uporabo. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti 
identiteto osebe, ki poizveduje po dostopu do osebnih podatkov. 

• Uporabnik spletne strani ima pravico do popravka netočnih podatkov, ki so bili 
pridobljeni med uporabo. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti 
identiteto osebe, ki poizveduje po dostopu do osebnih podatkov. 

• Uporabnik spletne strani ima pravico do pozabe oziroma do izbrisa osebnih podatkov, 
ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa 17.člen Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov. 

• Uporabnik spletne strani ima pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za 
neposredno trženje in profiliranje. 

• Uporabnik spletne strani ima pravico do odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki 
temelji na avtomatizirani obdelavi. 

• Uporabnik spletne strani pravico do pritožbe proti upravljalcu osebnih podatkov pri 
nadzornem organu. Če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov.  

 

Postopek uveljavljanje pravic 

• Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic 
v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov: 
info@korun.si. 

• Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru 
uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, 
ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo 
identificirati. 

• Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje 
pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega 
odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

 

mailto:info@korun.si

