
 
 
 
 

 
OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN O VAROVANJU OSEBNIH                                     

PODATKOV  UPORABNIKOV SPLETNE STRANI 

 

I. 

(namen) 

Namen tega obvestila je vaša seznanitev z vsemi informacijami za uresničevanje vaših pravic 

v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje DrHladnik, medicinski pripomočki in 

nutracevtika, d.o.o., Budanje 3h, 5271 Vipava, matična številka: 8569827000, identifikacijska 

številka za DDV: SI57372748, (v nadaljevanju DrHladnik d.o.o.), kot upravljavec osebnih 

podatkov.  

Družba DrHladnik d.o.o. pridobiva vaše osebne podatke le od vas, tako da ji jih vi posredujete.  

Spletno stran družbe DrHladnik d.o.o. »https://alphastim.si« lahko obiščete brez navedbe 

svojih osebnih podatkov. 

II. 

(piškotki, podatki o uporabi spletne strani in vtičniki za družbene medije) 

Spletno mesto »https://alphastim.si« uporablja tako imenovane »piškotke«, ki vam omogočajo 

prikaz in uporabo spletnih strani družbe DrHladnik d.o.o., prilagojeno vašim željam. Piškotek 

je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Njegov 

glavni namen pa je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da vam jih 

ob naslednjem obisku naših spletnih strani ne treba več vnašati. 

S piškotki ni mogoče izvajati programov ali okužiti računalnika z virusi. Piškotek družbe 

DrHladnik d.o.o. ne omogoča nikakršnega dostopa do vašega sistema ali osebnih podatkov. 

Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve 

brskalnika omogočajo uporabo piškotov. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, 

spremenite nastavitve brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to 

lahko omeji zmožnost vaše komunikacije s spletnim mestom »https://alphastim.si«. Tudi če 

piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškotke 

družba DrHladnik d.o.o. uporablja izključno z namenom, da bi svojo spletno stran optimizirali 

vašim željam, izboljšali njeno dostopnost ali njen izgled. 

Družba DrHladnik d.o.o. zbira tudi podatke o vaši uporabi spletnega mesta 

»https://alphastim.si« in spletnih storitev. Z  orodjem za analizo spletnega mesta lahko družba 

DrHladnik d.o.o. na primer iz vašega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega 

mesta ste prišli, s katerim iskalnikom in ključnimi besedami ste poiskali spletno stran 

»https://alphastim.si«, katere strani ste si ogledali na spletnem mestu družbe DrHladnik d.o.o. 

ter katere dodatke, kakšno širino in višino uporablja vaš brskalnik. Z različnimi sledilnimi 

tehnologijami lahko družba DrHladnik d.o.o. zbere informacije o tem, katere spletne strani si 

ogledate in katere povezave kliknete, ter o ostalih dejanjih, ki jih izvedete na spletnih straneh 

družbe DrHladnik d.o.o. 

  



Poleg tega družba DrHladnik d.o.o. zbira običajne anonimizirane informacije, ki jih brskalnik 

pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, 

čas dostopa in naslove spletnih mest, kakšno širino in višino (resolucijo) uporablja vaš 

brskalnik, ter njegovo vrsto in različico, vrste in različice vtičnikov brskalnika, operacijski sistem 

in platformo, vrsto naprave in znamko mobilne naprave. 

Spletne strani družbe DrHladnik d.o.o. lahko vključujejo funkcije družbenih medijev, kot so 

gumbi Facebook, Instagram, LinkedIn ali Youtube. Te funkcije lahko zbirajo podatke o vas, na 

primer podatke o vašem naslovu IP in o spletnih straneh, ki jih obiskujete, in lahko nastavijo 

piškotek, ki zagotavlja pravilno delovanje funkcije. Obdelavo teh podatkov prek interakcij s temi 

funkcijami ureja obvestilo o zasebnosti/politiki družbe, ki to storitev nudi. 

III. 

(osebni podatki) 

Vse ostale osebne podatke družbi DrHladnik d.o.o. posredujete prostovoljno, saj zbira le 

podatke, ki jih potrebuje za izpolnitev pogodbe.  Družba DrHladnik d.o.o. vas opozarja, da 

vam v primeru, da ji ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebuje za sklenitev in 

izpolnitev pogodbe, pogodbenih storitev ne more zagotoviti. 

Vaše osebne podatke družba DrHladnik d.o.o. pridobi od vas preko telefonskega pogovora, 

osebno, preko elektronske pošte ali preko kontaktnega obrazca, in preko uporabo spletne 

trgovine na njeni spletni strani »https://alphastim.si«.Te podatke bo družba DrHladnik d.o.o. 

skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu 

podatkov1. 

Družba DrHladnik d.o.o. sledi načelu najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva 

zakonodaja, in zbira le tiste podatke, ki so potrebni za izpolnitev namenov, za katere jih 

obdeluje. 

Osebni podatki, ki jih na ta način pridobi družba DrHladnik d.o.o. so: 

- ime in priimek, 

- elektronski naslov, 

- naslov prebivališča, 

- (mobilna) telefonska številka, 

- davčna številka (zgolj ob sklenitvi pogodbe o nakupu na obroke). 

IV. 
(uporaba osebnih podatkov) 

Vaše osebne podatke bo družba DrHladnik d.o.o. uporabljala zgolj za opravljanje svojih 

storitev in jih ne bo posredovala nepooblaščenim tretjim osebam, niti jih ne bo uporabljala za 

druge namene.  

 

Vaše osebne podatke, ki jih boste družbi DrHladnik d.o.o. posredovali v primeru naročila na 

novice, bo družba DrHladnik d.o.o. uporabljala zgolj in samo za posredovanje morebitnih 

novic, novih ponudb ali zanimivih informacij, ne bo pa jih uporabljala za trženje ali neposredno 

oglaševanje. 

 

 
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 



Vaši osebni podatki, ki jih družba DrHladnik d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti tretjim 

pooblaščenim osebam zgolj v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri 

veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter 

za zaščito in uresničevanje njenih zakonitih interesov. 

 

Družba DrHladnik d.o.o. bo lahko nekatere vaše osebne podatke (osebno ime, naslov 

prebivališča) posredovala svojemu računovodskemu servisu, s katerim ima sklenjeno pogodbo 

o obdelavi, s katero se je računovodski servis zavezal vse prejete osebne podatke varovati kot 

poslovno skrivnost in jih ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za opravljanje 

računovodskih storitev za družbo DrHladnik d.o.o. Dodatno bo družba DrHladnik d.o.o. lahko 

posredovala nekatere vaše osebne podatke (osebno ime, telefonska številka ali naslov) svojim 

ponudnikom komunikacijski storitev (pošiljanje e-poštnih ali SMS sporočil), ponudnikom 

programerskih rešitev, ponudnikom plačilnih storitev in ponudnikom dostavnih storitev. 

Omenjeni ponudniki imajo z družbo DrHladnik d.o.o. sklenjeno pisno pogodbo ali ustrezno 

urejeno politiko varovanja zasebnosti, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z 

obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih 

podatkov (pogodbeni obdelovalci). 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in 

osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Skladno z evropsko zakonodajo so 

zavezani, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic 

Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in 

Liechtenstein). 

V. 
(varovanje osebnih podatkov) 

Družba DrHladnik d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala 

podatke in zasebnost obiskovalcev njenih poslovnih prostorov. Da bi preprečila nepooblaščen 

dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranila natančnost osebnih podatkov in 

zagotovila njihovo ustrezno uporabo. Družba DrHladnik d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in 

organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Vaši osebni podatki se hranijo v fizični obliki 

v poslovnih prostorih družbe DrHladnik d.o.o., oziroma v elektronski obliki na varovanem 

strežniku in do njih imajo dostop zgolj zaposleni v družbi DrHladnik d.o.o. ter njeni zunanji 

sodelavci, ki zanjo opravljajo pomožne storitve, s katerimi ima družba DrHladnik d.o.o. 

sklenjeno pogodbo o obdelavi podatkov. 

VI. 

(pravice uporabnikov) 

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše 

osebne podatke DrHladnik d.o.o. shranjuje. 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: 

- Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski  

naslov »info@alphastim.si«.  

- Trajen izbris vseh osebnih podatkov, ki jih DrHladnik d.o.o. hrani o vas, s 

posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov »info@alphastim.si«.  

- Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih DrHladnik d.o.o. hrani 

o vas, s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov »info@alphastim.si«.  

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki 

lahko družba DrHladnik d.o.o. od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le 

v primeru, da družba dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.  

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, mora družba 

DrHladnik d.o.o. odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od 

prejema vaše zahteve. 

VII. 
(obdobje hrambe podatkov) 

Družba DrHladnik d.o.o. vse osebne podatke, ki jih obdeluje, hrani v skladu z veljavno 

zakonodajo. Roki hrambe se med seboj razlikujejo, glede na vrsto osebnih podatkov oziroma 

glede na namen obdelave, običajno deset (10) ali pet (5) let od zaključka izvajanja storitev. V 

primeru, da so doseženi nameni, za katere so bili podatki zbrani in je potekel rok hrambe, 

družba DrHladnik d.o.o. podatke izbriše ali anonimizira, če ne obstaja zakon, ki bi ji nalagal 

daljše obdobje hrambe in sicer tako, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih 

pripisati vam. 

VIII. 
(Povezave na druga spletna mesta) 

Spletne strani družbe DrHladnik d.o.o. lahko vsebujejo povezave na spletna mesta, ki niso pod 

nadzorom Družbe. Ko kliknete na povezavo tretje osebe, boste preusmerjeni na njeno spletno 

stran. Če obiščete katerokoli od teh povezanih spletnih mest, preberite njihova obvestila o 

zasebnosti. Družba DrHladnik d.o.o. ni odgovorna za politike in prakse drugih podjetij in nima 

nadzora in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti in obvestila ali 

prakse spletnih mest ali storitev tretjih oseb. 

IX. 

(stik z družbo) 

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede obdelave vaših osebnih podatkov ali če želite 

uveljavljati katero koli od svojih pravic, stopite v stik z družbo DrHladnik d.o.o. po elektronski 

pošti na info@alphastim.si,  ali z dopisom, naslovljenim na DrHladnik d.o.o., Budanje 3h, 5271 

Vipava. 

 

V stikih z družbo DrHladnik d.o.o. ne razkrivajte ivih osebnih podatkov (informacije o rasni ali 

etnični pripadnosti, političnih mnenjih, veroizpovedi ali drugih prepričanjih, spolnem življenju, 

zdravstvenem stanju ali članstvu v sindikatih), svoje davčne številke (v kolikor ni to potrebno 

za sklenitev pogodbe o nakupu na obroke) ali podatkov iz kazenske evidence. 

 



To obvestilo velja od marca 2022 dalje. 

 

DrHladnik d.o.o. 

Zanj direktor Nejc Hladnik, MSc in Management (Portugalska republika) 


