Varovanje osebnih podatkov in vaša zasebnost sta za nas izjemno pomembna. Vaše osebne podatke
bomo skrbno varovali.
Podjetje RoboDom d.o.o. se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost registriranih uporabnikov na spletni
strani, da bo podatke, pridobljene preko registracije uporabnika, skrbno varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007 – ZVOP-1-UPB1), kakor tudi v skladu z GDPR
(Splošno uredbo EUR o varstvu podatkov), da bodo ti podatki dostopni samo krogu odgovornih oseb
za nemoteno delovanje spletne strani in jih brez privolitve uporabnikov ne bo posredoval tretjim
osebam oziroma jih uporabil v kakršnekoli drugi namene, kot izključno v namene, spletne strani
oziroma za aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje, v katerega se je uporabnik registriral.
V kolikor uporabnik potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem
osebnih podatkov, lahko to sporoči preko elektronske pošte: robodom.si@gmail.com
Zavedamo se pomena zasebnosti, zato vse podatke naših uporabnikov skrbno varujemo v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skaldu z GDPR.
RoboDom d.o.o. - ustanovitelj spletne strani (v nadaljevanju: ustanovitelj) bo osebne podatke
uporabljal izključno za lastne potrebe oziroma za namen posredovanja podatkov-informacij oz.izvedbo
storitev, ki jih ob registraciji izbere uporabnik:


za pošiljanje novičk, obvestil, vabil le prijavljenim preko aplikacije PRIJAVA NA NOVIČKE, ali
PRIJAVA NA Delavnice - Izobraževanja (ime in priimek in elektronski naslov)



za prijavo na različne dogodke oz. aktivnosti (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon)



pošiljanje naročenih izdelkov in računov (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon)



za popravila v garancijskem in izven garancijskega roka

S posredovanjem svojih osebnih podatkov,preko naše spletne strani, nas pooblaščate, da jih
uporabimo za zgoraj navedene namene.
Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo. V primeru, da registrirajo drugo
osebo, za to tudi odškodninsko odgovarjajo in nase prevzemajo pasivno legitimacijo v primeru spora.
V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih
podatkov.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo informacije uporabljali le za lastne, zakonite namene in jih ne bodo
distribuirali,niti na noben način kopirali, shranjevali, ali pa posredovali tretjim osebam kakršne koli
vsebine spletne strani.
Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih
posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja
avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabniki se lahko kadarkoli odjavijo in zahtevajo izbris vseh podatkov iz naše baze.

