SPLOŠNI PRAVILNIK O ZASEBNOSTI PODJETJA B.I.G.
Ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljnjem besedilu »Pravilnik o zasebnosti«) ureja obdelavo vaših
osebnih podatkov s strani podjetja Beaulieu International Group (v nadaljnjem besedilu: B.I.G.) in
njegovih podružnic kot del vašega obiska naših spletnih mest (v nadaljnjem besedilu: »Spletna
mesta«), vašo komunikacijo z nami prek e-pošte, telefona, faksa in družabnih medijev (v
nadaljnjem besedilu: »Kanali družabnih medijev«; npr. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest,
Google+ in Instagram) ter v povezavi s katerim koli naročilom ali nakupom.
Zgoraj omenjena Spletna mesta so naslednja:

bintg.com

dam.bintg.com

distriplast.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

beaulieu-needlefelt.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

ideal-bintg.com

carusflooring.com

lemondeideal.com

elmundoideal.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.com

thesmartestfloor.com

beauflor.us

beauflor.co.uk

install-my-floor.com

tessutica.com

beaulieufabrics.be

ragolle-fabrics.com

eqobalance.com

juteks.si

OPOMBA 1: Ta Pravilnik o zasebnosti ne velja za obdelavo osebnih podatkov oseb, ki se prijavijo
prek našega spletnega mesta s prostimi delovnimi mesti/za iskanje kadrov. Obdelavo osebnih

podatkov v vlogah za zaposlitev, ki so posredovane prek spletnega mesta s prostimi delovnim
mesti/za iskanje kadrov, ureja ločen pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na zadevnem spletnem
mestu.
OPOMBA 2: Če potrebujete informacije o tem, kako obdelamo osebne podatke prek piškotkov,
družabnih vtičnikov, slikovnih pik in drugih vrst tehnologije za sledenje, preberite naš Pravilnik o
piškotkih: https://dam.bintg.com/brochure/70a11eaa-f2ff-4453-a340-e966b8c7c09c

1.

SPLOŠNO

DOLOČBA

RAZLAGA

1.1. Vaše osebne podatke obdela Beaulieu International
Group N.V., Holstraat 59, 8790 Waregem-Belgium z
matično številko podjetja 0442.824.497, RPR Ghent,
enota Kortrijk in njene podružnice (v nadaljnjem
besedilu »B.I.G.«, »mi«, »nas«, »naš«). E-poštno
sporočilo
nam
lahko
pošljete
na
naslov
privacy@bintg.com.

To je pravni subjekt, ki je
odgovoren za obdelavo vaših
osebnih podatkov skladno s
tem Pravilnikom o zasebnosti.

1.2. Vsak izraz, ki se začne z veliko začetnico, je v tem
Pravilniku o zasebnosti izrecno definiran. Edninski
samostalniki se nanašajo tudi na množinsko obliko in
obratno, kjer to dopušča dano sobesedilo.

Pomembno je, da si določene
pojme razlagamo na enak
način, da tako zagotovimo, da
enako razumemo besedilo tega
dokumenta.

1.3. Sklici na določene zakone ali uredbe vključujejo tudi
vsakršne spremembe, zamenjavo ali razveljavitev
omenjenih zakonov ali uredb, vključno z vsemi
povezanimi izvršilnimi sklepi.

Zakoni se občasno spremenijo
in želimo zagotoviti, da ta
Pravilnik o zasebnosti ostane v
skladu
s
takšnimi
spremembami.

1.4. B.I.G. si pridržuje pravico, da občasno po lastni presoji
preoblikuje, spremeni ali dopolni Pravilnik o zasebnosti.
O vsakem takšnem preoblikovanju, spremembi ali
dopolnilu bo objavljeno obvestilo na Spletnih mestih. Če
preoblikovanj, sprememb ali dopolnil ne sprejmete, nas
morate o tem pisno obvestiti po e-pošti na naslov
privacy@bintg.com. Če takšnega e-poštnega sporočila ne
prejmemo v treh (3) delovnih dneh od objave sprememb
Pravilnika o zasebnosti na naših Spletnih mestih, bo
veljalo, da nedvoumno sprejemate vse takšne
spremembe.

Kot podjetje moramo zaradi
sprememb zakonov, razmer na
trgu, interesov itd. občasno
spremeniti naš Pravilnik o
zasebnosti, da zagotovimo
njegovo točnost.
V takšnem primeru vas
prosimo, da se s spremembami
seznanite in z njimi soglašate,
če so za vas sprejemljive.

2.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELAMO

DOLOČBA

RAZLAGA

2.1. Ob vsakem obisku naših Spletnih mest in Kanalov Tukaj pojasnjujemo, katere
družabnih medijev zbiramo naslednje:
vrste osebnih podatkov vedno
zbiramo ob vsakem obisku
•
tehnične informacije, povezane z napravo, ki jo naših Spletnih mest in Kanalov
uporabljate, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, družabnih medijev.
zemljepisna lokacija in operacijski sistem;
•

informacije v zvezi z vedenjem brskalnika, npr.
čas trajanja obiska, katere povezave kliknete,
katere strani obiščete in kolikokrat obiščete stran.

2.2. Ko na naših Spletnih mestih izpolnite kontaktni obrazec Tukaj bomo razložili, katere
ali stopite v stik z nami prek e-pošte, telefona, faksa ali vrste
osebnih
podatkov
Kanalov družabnih medijev, zbiramo naslednje:
zbiramo, ko aktivno želite
stopiti v stik z nami oz. želite,
•
osnovne podatke o istovetnosti, ki nam jih da mi stopimo v stik z vami.
posredujete, kot so ime, elektronski naslov, poštni
naslov, telefonska številka, podjetje, kjer delate,
vaše delovno mesto;
•

vsebino vaše komunikacije in tehnične
podrobnosti same komunikacije (s kom ste bili
v stiku na naši strani, datum in čas itd.);

•

vaše
preference
glede
komunikacijskega medija;

•

vaše preference glede prejemanja naših epoštnih obvestil, kot so glasila, promocije, oglasi
itd., če ste izbrali prejemanje takšnih obvestil;

•

javno razpoložljive podatke v vašem profilu v
Kanalih družabnih medijev;

•

druge osebne podatke, ki nam jih posredujete.

uporabljenega

2.3. Ko izdate naročilo ali kupite izdelek pri podjetju B.I.G., Tukaj pojasnjujemo, katere
zbiramo tudi naslednje:
vrste podatkov zbiramo za
obdelavo naročila ali nakupa.
• finančne podatke, kot so številka bančnega računa,
številka DDV, računi ali drugi podatki, ki jih
potrebujemo za obdelavo vašega naročila ali nakupa.
•

druge osebne podatke, ki nam jih posredujete.

2.4. Vse zgoraj navedene osebne podatke dobimo
neposredno od vas. Lahko se zgodi, da od partnerjev, kot
so Google, Facebook in AddThis/Oracle, prejmemo
dodatne podatke o vaših preferencah in brskanju. Če
potrebujete več informacij o tem, katere osebne podatke
te stranke obdelajo in jih dajo na razpolago drugim, vas
prosimo, da preberete ustrezne njihove pravilnike o
zasebnosti:

3.

•

Google:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

•

Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy

•

AddThis/Oracle:
http://www.addthis.com/privacy/

Naj še enkrat jasno poudarimo,
da večino osebnih podatkov, ki
jih
obdelamo,
dobimo
neposredno od vas. Občasno pa
lahko
osebne
podatke
prejmemo tudi od tretjih strank,
ki so navedene v tem členu.
Nad tem, kaj te stranke storijo z
vašimi osebnimi podatki,
nimamo nobenega nadzora,
zato vam svetujemo, da
preberete njihove pravilnike o
zasebnosti.

NAMENI ZA OBDELAVO

DOLOČBA

RAZLAGA

3.1. Podjetje B.I.G. obdela vaše osebne podatke, da vam na
učinkovit način zagotovi prilagojene informacije,
izdelke in storitve, ki jih zahtevate prek Spletnih mest, epošte, telefona, faksa ali Kanalov družabnih medijev.

Vaše osebne podatke zbiramo
in obdelujemo predvsem, da
vam zagotovimo tisto, za kar
izrazite željo bodisi prek esporočil, ki nam jih pošljete, ali
brskanja po naših Spletnih
mestih in Kanalih družabnih
medijev.

3.2. Podjetje B.I.G. obdela vaše osebne podatke v namene
trženja, tj. da vam zagotovi ciljana sporočila, promocije,
ponudbe in druge oglase podjetja B.I.G. in izbranih
partnerjev.

Vaše osebne podatke želimo
uporabiti v namene trženja. To
pomeni, da zbiramo podatke
glede vaših preferenc in
interesov
ter
z
njimi
Razen če ste obstoječa stranka, ki je od nas že kupila prilagodimo naše trženjsko
podobno blago ali storitve in na katero želimo ciljati z gradivo vam.
našim lastnim trženjskim gradivom, vam bo podjetje
B.I.G. sporočila, promocije, ponudbe, glasila in druge Ko vam bomo želeli poslati
oglase prek e-pošte ali drugih elektronskih trženjsko gradivo prek e-pošte,
komunikacijskih kanalov od osebe do osebe poslalo aplikacij Whatsapp, LinkedIn
samo, če ste izrecno privolili v prejemanje takšnih InMail, Facebook Messenger
drugih
elektronskih
sporočil, promocij, ponudb, glasil in drugih oglasov. ali
komunikacijskih kanalov od
osebe do osebe, bomo najprej
pridobili vašo odobritev glede
prejemanja našega trženjskega
gradiva prek takšnih kanalov.
Svoje
preference
glede
prejemanja našega trženjskega
gradiva
lahko
vedno
spremenite prek povezave za
odjavo, ki je na voljo v takšnem
sporočilu.

3.3. Podjetje B.I.G. obdela vaše osebne podatke skladno s
pravnimi obveznostmi ali katero koli razumno zahtevo
pristojnih organov pregona ali njihovih predstavnikov,
sodnih organov, vladnih agencij ali teles, vključno s
pristojnimi organi za varstvo podatkov.

Pravno smo zavezani, da vaše
osebne
podatke
občasno
posredujemo
vladnim
organom.

Vaše osebne podatke lahko na pobudo podjetja B.I.G.
posredujemo policiji ali pravosodnim organom kot
dokaz ali če obstaja upravičen sum protipravnega ali
kaznivega dejanja, ki ste ga storili z registracijo na
Spletnih mestih ali z uporabo Spletnih mest, Kanalov
družabnih medijev ali katerega koli drugega
komunikacijskega kanala v stiku z nami.

3.4. Od podjetja B.I.G. se lahko zahteva, da zbere in pošlje Ko
ponudimo
možnosti
vaše osebne podatke finančnim ustanovam ali ponudniku spletnega plačila, lahko zaradi

plačilnih storitev, da lahko finančna ustanova in
ponudnik plačilnih storitev izpolnjuje svoje pravne
obveznosti, kot so obveznosti, določene z veljavno
zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma.

pravno obveznih preverjanj naš
ponudnik plačilnih storitev ali
finančna ustanova zahteva
osebne podatke. Zato moramo
takšne podatke zbrati in
posredovati
ponudniku
plačilnih storitev ali finančni
ustanovi.

3.5. Podjetje B.I.G. obdeluje vaše osebne podatke z Ta določba je sama po sebi
namenom izvajanja statističnih analiz, ki nam razumljiva.
omogočajo izboljševanje naših Spletnih mest, izdelkov
in storitev ali razvijanje novih izdelkov in storitev.

3.6. Podjetje B.I.G. lahko obdela vaše osebne podatke z Ta določba je sama po sebi
namenom obveščanja katere koli druge tretje stranke v razumljiva.
kontekstu možne združitve, prevzema/prevzema s strani
ali razdružitve podjetij s strani tretje stranke, tudi če je ta
tretja stranka zunaj EU.

3.7. Podjetje B.I.G. lahko prav tako obdela vaše osebne
podatke z namenom ohranjanja zakonitih interesov
podjetja B.I.G., njegovih partnerjev ali tretje stranke, če
in ko je vašo registracijo na Spletnih mestih ali uporabo
Spletnih mest, Kanalov družabnih medijev ali drugih
komunikacijskih kanalov mogoče šteti za (a) kršitev
katerega koli veljavnega pogoja uporabe ali pravic
intelektualne lastnine ali katere koli druge pravice tretje
stranke, (b) grožnjo varnosti ali integriteti katerega koli
Spletnega mesta, Kanalov družabnih medijev ali drugih
komunikacijskih kanalov, (c) ogrožanje Spletnih mest,
Kanalov družabnih medijev ali drugih komunikacijskih
kanalov ali katerih koli temeljnih sistemov podjetja
B.I.G. ali pogodbenikov zaradi virusov, trojanskih
konjev, vohunske programske opreme, škodljive
programske opreme ali kakršne koli drugačne oblike
zlonamerne kode ali (d) na kakršen koli način sovražno,
obsceno, diskriminatorno, rasistično, obrekovalno,
zlobno, žaljivo ali na kakršen koli drugačen način
neprimerno ali nelegalno.

Pridržujemo si pravico, da
obdelamo vaše osebne podatke,
če naša Spletna mesta, Kanale
družabnih medijev ali druge
komunikacijske
kanale
uporabite na kakršen koli
način, ki lahko škodi podjetju
B.I.G. ali komu drugemu, ali na
način, ki ni legalen.

4.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

DOLOČBA

RAZLAGA

4.1. Podjetje B.I.G. kot odgovorna stranka za obdelavo vaših Ob upoštevanju namenov, ki
osebnih podatkov pod pogoji v tem Pravilniku o smo jih navedli v prejšnjem
zasebnosti zaprosi za vaše soglasje.
členu, zakon od nas zahteva, da
natančno navedemo, kakšno
pravno podlago uporabljamo za
obdelavo
vaših
osebnih
podatkov.
Podjetje B.I.G. zaprosi za vaše
soglasje pri obdelavi vaših
osebnih podatkov predvsem,
ko na Spletnih mestih izpolnite
kontaktni
obrazec.
Ko
neposredno stopite v stik z
nami prek telefona, faksa, epošte ali Kanalov družabnih
medijev, implicitno privolite v
obdelavo
svojih
osebnih
podatkov.

4.2. Obdelava vaših osebnih podatkov za namene, navedene Včasih smo po zakonu
v členih 3.3 in 3.4, je potrebna, da lahko podjetje B.I.G. obvezani, da obdelamo vaše
izpolnjuje svoje pravne obveznosti.
osebne podatke.

4.3. Obdelava vaših osebnih podatkov za namene, navedene
v členih 3.2, 3.5, 3.6 in 3.7, je potrebna tudi za namen
legitimnih interesov podjetja B.I.G., ki so:
•
stalne izboljšave Spletnih mest podjetja B.I.G.,
kanalov družabnih medijev, izdelkov in storitev,
da vam zagotovimo najboljšo možno izkušnjo;
•
varovanje naših Spletnih mest, kanalov družabnih
medijev, izdelkov in storitev pred zlorabo in
nelegalno dejavnostjo;
•
trženje in promocija naših izdelkov, storitev,
blagovnih
znamk
ter
splošna
uspešna
komercializacija naših izdelkov in storitev.

Vaše osebne podatke lahko
obdelamo tudi zaradi naših
legitimnih interesov, ki so v
večini povezani z uspešnim
poslovanjem, kar bi storilo tudi
katero koli drugo podjetje.

5.

PREJEMNIKI

DOLOČBA

RAZLAGA

5.1. Podjetje B.I.G. vaših osebnih podatkov ne pošilja tretjim
strankam na način, ki bi omogočal osebno prepoznavo,
brez vašega izrecnega dovoljenja. Zavedati pa se morate,
da če uporabite naše Kanale družabnih medijev, vaše
osebne podatke obdelajo tudi ponudniki družabnih
medijev.

Vaših osebnih podatkov ne
posredujemo tretjim strankam,
razen če v to privolite ali če
smo te podatke anonimizirali.
Zavedati pa se morate, da če za
komuniciranje uporabljate na
primer Facebook, ta prav tako
obdela vaše osebne podatke.
Podobno tudi banka ali
ponudnik plačilnih storitev
obdela vaše osebne podatke, ko
nakažete ali prejmete plačila.

5.2. Za zagotavljanje Spletnih mest kot tudi za obdelavo
vaših osebnih podatkov v našem imenu je podjetje B.I.G.
odvisno od procesorjev drugih ponudnikov. Ti procesorji
drugih ponudnikov lahko obdelajo vaše osebne podatke
samo v imenu podjetja B.I.G. na podlagi izrecnega
pisnega navodila s strani podjetja B.I.G. Podjetje B.I.G.
jamči, da so vsi procesorji drugih ponudnikov skrbno
izbrani in da so drugi ponudniki zavezani upoštevati
varnost in integriteto vaših osebnih podatkov.

Naša Spletna mesta lahko
razvijajo, vzdržujejo ali gostijo
drugi ponudniki. Podobno smo
od storitev drugih ponudnikov,
kot so ponudniki storitev v
oblaku, odvisni tudi za interno
obdelavo
vaših
osebnih
podatkov.

5.3. Podjetje B.I.G. lahko posreduje vaše osebne podatke
drugim subjektom znotraj skupine podjetij B.I.G.
Zagotovili pa bomo, da bodo vsi subjekti skupine B.I.G.
ustrezno poskrbeli, da bo vsa obdelava vaših osebnih
podatkov skladna z določbami v tem Pravilniku o
zasebnosti.

Ta člen je sam po sebi
razumljiv.
Vljudno
vas
prosimo, da preberete člen 6, da
boste
razumeli,
kako
zagotavljamo, da vsi naši
subjekti
izvajajo
dolžno
skrbnost v zvezi z obdelavo
vaših osebnih podatkov.

6.

LOKACIJA IN PRENOS

DOLOČBA

RAZLAGA

6.1. Podjetje B.I.G. obdeluje vaše osebne podatke predvsem
znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Za
obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, navedene
v zgornjem členu 3, pa lahko osebne podatke
posredujemo tudi drugim subjektom znotraj skupine
B.I.G. ali tretjim strankam zunaj EGP-ja, ki obdelajo
podatke v našem imenu. Vsak subjekt zunaj EGP-ja, ki
obdela vaše osebne podatke, mora upoštevati zadostne
varnostne ukrepe v zvezi z obdelavo teh podatkov. Ti
varnostni ukrepi so zagotovljeni s tem:
•
država prejemnica ima veljavno zakonodajo, ki se
lahko šteje za enakovredno zaščiti znotraj EGP-ja;
ali
•
med podjetjem B.I.G. in tem subjektom je
podpisan pogodbeni sporazum. Vsi subjekti
podjetja B.I.G. so stranke pogodbenega sporazuma
na podlagi standardnih pogodbenih klavzul ES
(upravljavec upravljavcu) (Odločba Komisije
C(2004)5721).

Vaše osebne podatke pošljemo
državam zunaj EGP-ja, ker z
drugimi subjekti v naši skupini
podjetij
souporabljamo
določene sisteme ali ker
uporabljamo tujega ponudnika
storitev. Ko pošiljamo vaše
osebne podatke v države zunaj
EGP-ja, poskrbimo, da so ti
varni.

6.2. Podjetje B.I.G. lahko posreduje anonimizirane in/ali
združene podatke organizacijam zunaj EGP-ja. V
primeru takšnega prenosa podjetje B.I.G. poskrbi, da so
upoštevani varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti in
integritete podatkov ter vseh pravic v zvezi z osebnimi
podatki, ki jih imate skladno z veljavno obvezno
zakonodajo.

Vaše
podatke
lahko
anonimiziramo ali jih združimo
s podatki drugih oseb, s čimer
onemogočimo
osebno
prepoznavo. Takšne anonimne
ali združene podatke se lahko
pošlje tudi v države zunaj EGPja.

7.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

DOLOČBA

RAZLAGA

7.1. Podjetje B.I.G. si po svojih najboljših močeh prizadeva, Stremimo k temu, da ne
da obdela samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za obdelamo več podatkov, kot jih
doseganje namenov, navedenih v členu 3.
potrebujemo za namene, s
katerimi smo vas seznanili.

7.2. Vaši osebni podatki se obdelujejo samo toliko časa, kot
je potrebno za doseganje namenov, navedenih v členu 3
tega Pravilnika o zasebnosti, ali dokler ne prekličete
svojega soglasja za njihovo obdelavo. Upoštevajte, da
preklic soglasja lahko pomeni, da Spletnih mest,
Kanalov družabnih medijev in drugih komunikacijskih
kanalov ne boste mogli več uporabljati v celoti oz. da jih
boste lahko uporabljali samo delno. Podjetje B.I.G. bo
anonimiziralo vaše osebne podatke, ko ne bodo več
potrebni za namene, navedene v členu 3, razen če obstaja
naslednje:
•
prevladujoči interes podjetja B.I.G., vaše finančne
ustanove, ponudnika plačilne storitve ali katere
koli tretje stranke, da vaši osebni podatki
omogočajo osebno prepoznavo;
•
pravna ali regulativna obveznost ali sodni ali
upravni nalog, ki podjetju B.I.G. preprečuje
anonimiziranje podatkov.

Tukaj bomo razložili, kako
dolgo obdržimo vaše osebne
podatke na način, ki nam
omogoča vašo prepoznavo.

7.3. Razumeti morate, da se bistven vidik našega truda pri
trženju nanaša na to, da trženjsko gradivo prilagodimo
vam. To pomeni, da podjetje B.I.G. zgradi vaš profil
glede na ustrezne značilnosti, kot je navedeno v členu 2,
in ga nato uporabi, da vam zagotovi sporočila,
promocije, ponudbe, glasila in druge oglase o izdelkih in
storitvah, ki vas morda zanimajo.

Ta člen določa, da vaše profile
zgradimo glede na preference,
brskanje in nakupe, da lahko
tako oblikujemo boljše ciljane
trženjske aktivnosti.

7.4. Podjetje B.I.G. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske Zavezani smo varovanju vaših
ukrepe, da so vaši osebni podatki varni pred osebnih podatkov.
nepooblaščenim dostopom ali krajo ter nenamerno
izgubo, posegi ali uničenjem. Osebje podjetja B.I.G. ali
procesorji drugih ponudnikov imajo dostop samo v
skladu z načelom potrebe po seznanitvi, poleg tega jih
obvezujejo strogi predpisi o zaupnosti. Razumeti pa
morate, da se je mogoče obvezati samo za zagotavljanje
varnosti in zaščite po najboljših močeh, saj ju ni mogoče
stoodstotno zajamčiti.

7.5. Če ste registrirani za prejemanje sporočil, promocij, Če kliknete povezavo za
ponudb, glasil in drugih oglasov prek e-pošte ali odjavo, ki je na voljo v takšni
elektronskih komunikacijskih kanalov od osebe do vrsti
sporočila,
lahko

osebe, lahko svoje preference za prejemanje takšnih spremenite svoje preference
sporočil, promocij, ponudb, glasil in drugih oglasov glede prejemanje trženjskega
spremenite prek povezave za odjavo, ki je na voljo v gradiva.
takšnih sporočilih.

8.

VAŠE PRAVICE

DOLOČBA

RAZLAGA

8.1. Pravico imate zahtevati dostop do vseh osebnih podatkov
v zvezi z vami, ki jih obdela podjetje B.I.G. Podjetje
B.I.G. si pridržuje pravico do spremembe upravne takse
za več nadaljnjih zahtev za dostop, za katere je razvidno,
da so poslane z namenom povzročanja nevšečnosti ali
škode podjetju B.I.G.

8.2. Pravico imate zahtevati brezplačen popravek vseh
netočnih osebnih podatkov, ki zadevajo vas. Če pošljete
zahtevo za popravek, morate priložiti dokazilo o
napačnosti podatkov, za katere želite, da jih popravimo.
8.3. Pravico imate preklicati dano soglasje za obdelavo V tem členu bomo razložili,
katere pravice imate v zvezi z
osebnih podatkov. V tem primeru velja člen 6.2.
obdelavo
svojih
osebnih
podatkov. Pravice so same po
8.4. Pravico imate zahtevati, da se osebni podatki, ki sebi razumljive.
zadevajo vas, izbrišejo, če niso več potrebni za namene,
navedene v členu 3, ali če prekličete soglasje za njihovo
obdelavo. Upoštevati pa morate, da bo zahtevo za izbris
podjetje B.I.G. ocenilo glede na naslednje:
•
prevladujoče interese podjetja B.I.G., finančne
ustanove, ponudnika plačilnih storitev ali katere
koli tretje stranke,
•
pravne ali regulativne obveznosti ali upravne ali
sodne naloge, ki so lahko v nasprotju s takšnim
izbrisom.
Namesto izbrisa lahko zahtevate, da podjetje B.I.G.
omeji obdelavo osebnih podatkov, če in ko (a)
izpodbijate točnost podatkov, (b) obdelava ni zakonita

ali (c) podatki niso več potrebni za namene, navedene v
členu 3, vendar jih potrebujete za svojo obrambo v
sodnih postopkih.

8.5. Pravico imate nasprotovati obdelavi osebnih podatkov,
če lahko dokažete, da obstajajo resni in upravičeni
razlogi, povezani s temi posebnimi okoliščinami, ki
upravičujejo takšno nasprotovanje. Če pa se nameravana
obdelava šteje kot neposredno trženje, imate pravico
nasprotovati takšni obdelavi brezplačno in brez
utemeljitve.

8.6. Pravico imate, da od nas v obliki strukturiranega, splošno
uporabljenega in strojno berljivega zapisa prejmete vse
osebne podatke, ki ste nam jih posredovali.

8.7. Če želite predložiti zahtevo za uveljavljanje ene ali več
od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete e-poštno
sporočilo na naslov privacy@bintg.com. E-poštnega
sporočila z zahtevo za uveljavljanje pravice ni mogoče
razlagati kot soglasje za obdelavo vaših osebnih
podatkov v večjem obsegu, kot je to potrebno za
obdelavo vaše zahteve. V takšni zahtevi mora biti jasno
navedeno, katero pravico želite uveljaviti, in kateri so
razlogi za to, če je to zahtevano. Zahteva mora vsebovati
tudi datum in podpis ter imeti priloženo skenirano kopijo
veljavne osebne izkaznice, ki dokazuje vašo istovetnost.
Če uporabite kontaktni obrazec, vas lahko podjetje
B.I.G. zaprosi za podpisano potrditev in dokazilo o
istovetnosti.
Podjetje B.I.G. vas bo nemudoma obvestilo o prejemu
zahteve. Če se izkaže, da je zahteva upravičena, jo bo
podjetje B.I.G. upoštevalo takoj, ko bo mogoče, vendar
najpozneje v tridesetih (30) dneh po prejemu zahteve.
Če imate kakršno koli pritožbo glede obdelave vaših
osebnih podatkov s strani podjetja B.I.G., lahko vedno
stopite v stik z nami prek elektronskega naslova, ki je
naveden v tem členu 8.7. Če še vedno niste zadovoljni z
odgovorom podjetja B.I.G., lahko vložite pritožbo pri
pristojnem organu za varstvo podatkov, npr. pri belgijski

komisiji za varovanje zasebnosti. Za več informacij
obiščite
spletno
mesto
http://www.privacycommission.be.

