IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
IZJAVA
V družbi Naravno zdravilišče Topolšica d.d. spoštujemo vašo zasebnost, zato vas na tem mestu
obveščamo o ravnanju z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali ob prijavi na e-novice ali
včlanitvi v Klub prijateljev Term Topolšica ter o varovanju zasebnosti ob obiskovanju spletne strani.
Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326
Topolšica. Za potrebe pošiljanja e-novic obdelujemo vaš elektronski naslov. Za potrebe delovanja
Kluba prijateljev Term Topolšica obdelujemo naslednje vaše podatke: ime in priimek, geolokacijske
podatke (naslov), elektronski naslov, mobilno telefonsko številko.
Osebne podatke, ki ste nam jih zaupali prek obrazca za prijavo na e-novice ali ob včlanitvi v Klub
prijateljev Term Topolšica, skrbno varujemo in se zavezujemo, da:
-

bomo vaše osebne podatke uporabljali izključno za pošiljanje e-novic (splošnih novic in
posebnih ponudb)
bomo vaše osebne podatke uporabljali do prejetja odjave od prejemanja
vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim
partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili
natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične
in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov.
VAŠE PRAVICE
Skladno z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov vam zagotavljamo naslednje
pravice:
-

pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov
pravica do popravka
pravico do izbrisa (»pozabe«)
pravico do prenosljivosti
pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih pdatkov
pravico do ugovora

Za uveljavljanje vaših pravic ali pridobivanje dodatnih informacij smo vam na voljo na našem naslovu,
na elektronskem naslovu info@t-topolsica.si ali na telefonski številki 03-896-31-00.
PIŠKOTKI
Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika ali telefona odloži tako imenovane
»piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke, kolikokrat posameznik
obišče našo spletno stran in kaj ga zanima na teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih
podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika.

Sprejem piškotkov vam omogoča prijaznejšo spletno storitev. Interakcija med vami in spletno stranjo
je hitrejša in enostavnejša.
Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno
sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da
prejmete obvestilo, preden se piškotek shrani.

