
 

 

 

Politika spletnega mesta glede varstva zasebnosti 

Spoštovani uporabnik, 

v podjetju DR SCHÄR AG/S.p.A., ki je v funkciji upravljavca podatkov (v nadaljevanju: 

»upravljavec«) v skladu z uredbo GDPR 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov, evropska 

uredba o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju: »GDPR«), sta zasebnost in varstvo osebnih 

podatkov eden od glavnih ciljev dejavnosti podjetja. Zato preden pošljete kakršen koli osebni 

podatek upravljavcu, natančno preberite to politiko varstva zasebnosti, ker vsebuje pomembne 

informacije o vaši zasebnosti, varstvu vaših osebnih podatkov in uporabljenih varnostnih ukrepih za 

zagotovitev zaupnosti popolnoma v skladu z veljavnimi določbami. 

  

Poleg tega za to politiko varstva zasebnosti velja naslednje: 

 nanaša se na to spletno mesto in na vsa druga spletna mesta, ki prodajajo izdelke in 
storitve Dr. Schär (v nadaljevanju: “spletno mesto”) in jih upravlja upravljavec podatkov; 

 je sestavni del spletnega mesta in storitev, ki jih ponujamo; 

 se šteje tudi kot obvestilo o politiki varstva zasebnosti za uporabnike, ki uporabljajo to 
spletno mesto, kot to zahteva člen 13 uredbe GDPR; 

 je skladna s Priporočilom št. 2/2001 o določenih minimalnih zahtevah za zbiranje osebnih 
podatkov prek spleta v Evropski uniji, ki ga je 17. maja 2001 sprejela Delovna skupina 
»Člen 29«. 

  

*** 

Upravljavec vas želi obvestiti, da bodo vaši osebni podatki obdelani v skladu z načeli zakonitosti, 

poštenosti in preglednosti ter varstva vaše zaupnosti in pravic. Vaši osebni podatki bodo torej 

obdelani v skladu z zakonskimi določbami, določenimi v uredbi GDPR 2016/679, in vsemi 

obveznostmi glede zaupnosti, ki so v tej uredbi navedene. 

  

  

VSEBINA 

Spodnje kazalo vsebine te politike varstva zasebnosti vam bo pomagalo najti informacije o obdelavi 

vaših osebnih podatkov, ki vas zanimajo. 
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1. UPRAVLJAVEC PODATKOV IN OBDELOVALCI PODATKOV 

Kot posledica brskanja po spletnem mestu in uporabe storitev spletnega mesta, se lahko obdelujejo 

osebni podatki uporabnikov, ki zadevajo določene ali določljive posameznike. 

Za uveljavljanje pravic, ki jih določa zakon in ki so podrobneje določene zgoraj, se lahko obrnete na 

upravljavca podatkov ali na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na spodaj navedene naslove. 

Informacije o upravljavcu podatkov: 

Upravljavec podatkov je Dr. Schär SpA / AG, s sedežem na naslovu Winkelau 9, 39014 Postal 

(BZ), Italija, Tel. št.: 0473/293 300 E-poštni naslov privacy@schaer.com 

Informacije o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov: 

Upravljavec podatkov je imenoval tudi pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, s katero lahko 

stopite v stik na njenem sedežu (Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italija, tel. št.: 0473/293 300) ali 

prek e-pošte na naslovu dpo@drschaer.com . 

Vaši osebni podatki se lahko razkrijejo zaposlenim ali zunanjim sodelavcem upravljavca podatkov, 

ki so administrativni, prodajni, pravni ali računovodski uslužbenci ali skrbniki IT, odvisno od tega, 

kako se obdelujejo vaši podatki in katere osebe, ki delujejo po neposrednem pooblastilu upravljavca 

podatkov, so imenovane kot obdelovalci podatkov ali osebe, zadolžene za obdelavo, v skladu s 

členoma 28 in 29 uredbe GDPR 2016/679, in so ustrezno poučene o izvajanju zadevnih nalog. 

mailto:privacy@schaer.com
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2. OBDELANI OSEBNI PODATKI 

2.1 Podatki o brskanju po spletnem mestu 

Računalniški sistemi in programski postopki, ki se uporabljajo za delovanje tega spletnega mesta, 

bodo zbirali nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten, ko uporabljate internetne 

komunikacijske protokole. Ti podatki se ne zbirajo, da bi jih povezali z določenimi posamezniki, na 

katere se nanašajo osebni podatki, vendar bi nam lahko že po svoji naravi omogočili osebno 

identifikacijo uporabnikov, prek obdelave in povezave s podatki, ki jih hranijo tretje osebe Ta 

kategorija podatkov vključuje IP naslove ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo osebe, ki 

se prijavijo na spletno mesto, naslove URI (enotni identifikator vira) zahtevanih virov, čas zahteve, 

način, kako se zahtevek pošlje strežniku, velikost datoteke, prejete v odgovoru, številčno kodo, ki 

označuje status odgovora, ki ga je dal strežnik (uspešen, napaka itd.) in druge parametre, ki se 

nanašajo na uporabnikov operacijski sistem in računalniško okolje. Ti podatki se uporabljajo za 

pridobivanje anonimnih statističnih informacij o uporabi spletnega mesta, za zagotovitev delovanja, 

da se omogoči pravilno zagotavljanje storitev glede na uporabljeno sistemsko arhitekturo, iz 

varnostnih razlogov in za ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških zločinov 

proti spletnemu mestu ali tretjim osebam. Podatki se običajno izbrišejo po sedmih dneh. 

  

2.2 Podatki, ki jih uporabniki zagotovijo prostovoljno 

Spletno mesto uporabnikom omogoča prostovoljno posredovanje osebnih podatkov, na primer tako, 

da izpolnijo kontaktni obrazec, zahtevajo storitev ali informacije, se prosto odločijo, da izrecno in 

prostovoljno pošljejo e-poštno sporočilo na naslove, navedene na spletnem mestu itd. 

  

2.3 Piškotki 

– Opredelitve, značilnosti in uporaba zakonodaje 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih pošljejo spletna mesta, ki jih je obiskal uporabnik, in 

se shranijo v vašem računalniku ali mobilni napravi, da se nato naslednjič ponovno prenesejo na ta 

spletna mesta, ko jih znova obiščete. S pomočjo piškotkov se spletna mesta spomnijo 

uporabnikovih dejanj in preferenc (kot so vaša prijava, želeni jezik, velikost pisave, druge 

nastavitve prikaza itd.), tako da jih uporabnikom ni treba ponovno določiti, ko znova obiščejo 

spletno mesto ali brskajo po njegovih straneh. Piškotki se uporabljajo za preverjanje pristnosti 

računalnika, spremljanje sej in za shranjevanje informacij o uporabnikih, ki se prijavijo na spletno 

mesto, lahko pa vsebujejo tudi edinstveno identifikacijsko kodo, ki omogoča sledenje navigaciji 

uporabnikov znotraj spletnega mesta za statistične namene ali oglaševanje. Med brskanjem po 



 

 

 

spletnem mestu lahko uporabniki na svoj računalnik ali mobilno napravo prejmejo tudi piškotke 

drugih spletnih mest ali strežnikov (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Nekaterih operacij ni 

mogoče izvesti brez uporabe piškotkov, ki so v nekaterih primerih tehnično potrebni za zagotovitev 

delovanja spletnega mesta. 

Obstaja več vrst piškotkov, odvisno od njihovih značilnosti in funkcij, ki pa lahko različno dolgo 

ostanejo na vašem računalniku ali mobilni napravi: tako imenovani sejni piškotki, ki se samodejno 

izbrišejo, ko zaprete brskalnik; tako imenovani trajni piškotki, ki ostanejo v uporabnikovem 

računalniku/napravi določen čas. 

Po zakonih, ki veljajo v Italiji, za uporabo določenih piškotkov ni vedno obvezno pridobiti soglasje 

uporabnika. Tako takšno soglasje ni potrebno za »tehnične piškotke«, torej tiste, ki se uporabljajo 

izključno za pošiljanje sporočil prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali ki so nujno 

potrebni za zagotavljanje storitve, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Z drugimi besedami, ti piškotki 

so nujno potrebni za zagotavljanje dostopa do spletnega mesta ali pa so potrebni za izvajanje 

storitev, ki jih zahteva uporabnik. 

Italijanski organ za varstvo osebnih podatkov je določil (prim. Splošna določba »Določitev 

poenostavljenih postopkov za obveščanje uporabnikov in pridobitev soglasja za uporabo piškotkov, 

8. maj 2014«), da tehnični piškotki (torej tisti, ki ne zahtevajo soglasja uporabnika) vključujejo 

naslednje piškotke: 

 »analitični piškotki«, ki jih operater spletnega mesta neposredno uporablja za zbiranje 
informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov in o tem, kako obiščejo spletno mesto; 

 navigacijski ali sejni piškotki (za preverjanje pristnosti uporabnikov); 

 funkcionalni piškotki, ki uporabnikom omogočajo brskanje po spletnem mestu na podlagi 
izbranih meril (npr. jezika, izdelkov, izbranih za nakup), z namenom izboljšanja storitev, ki 
se jim zagotavljajo. 

Nasprotno pa »piškotki za oblikovanje profilov«, torej tisti, ki se uporabljajo za oblikovanje 

uporabniških profilov in pošiljanje oglaševalskih sporočil v skladu s preferencami, ki jih izrazijo 

uporabniki pri brskanju po spletu, zahtevajo predhodno soglasje uporabnika. 

– Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto, in možnost (preklica) izbire 

Spletno mesto uporablja naslednje piškotke in uporabnikom ponuja možnost, da jih izberejo oz. 

prekličejo izbiro, razen piškotkov tretjih oseb (pri katerih mora uporabnik neposredno upoštevati 

ustrezne načine izbire in preklica izbire določenih piškotkov; glej povezave spodaj): 

  



 

 

 

 Tehnični piškotki za navigacijo ali sejni piškotki, ki so nujno potrebni za zagotavljanje 
dostopa do spletnega mesta ali da omogočijo uporabnikom uporabo vsebine in storitev, ki 
jih zahtevajo. 

 Tehnični analitični piškotki, ki pomagajo upravljavcu podatkov razumeti, kako uporabniki 
brskajo po spletnem mestu. Ti piškotki se ne uporabljajo za zbiranje podatkov o identiteti 
uporabnika ali kakršnih koli osebnih podatkov. Informacije se obdelujejo v zbirni in 
anonimni obliki. 

 Tehnični funkcionalni piškotki, ki se uporabljajo za zagotavljanje določenih funkcij 
spletnega mesta in vrst izbranih meril (npr. jezika, izdelkov, izbranih za nakup), da se 
izboljša storitev, ki jo zagotavlja spletno mesto. 

POMEMBNO: Če onemogočite tehnične in/ali funkcionalne piškotke, bo spletno mesto morda 

nedostopno ali nekatere storitve ali funkcije ne bodo na voljo ali ne bodo delovale pravilno in 

morda boste morali spremeniti ali ročno vnesti nekatere informacije ali preference vsakič, ko 

obiščete spletno mesto. 

 Piškotki tretjih oseb, tj. piškotki s spletnih mest ali strežnikov, ki niso spletna mesta ali 
strežniki upravljavca podatkov, ki jih te tretje osebe uporabljajo za svoje namene, kar 
vključuje tudi piškotke za oblikovanje profilov. Upoštevajte, da so te tretje osebe, ki so 
navedene spodaj s posameznimi povezavami do njihovih politik varstva zasebnosti, 
neodvisni upravljavci podatkov, ki jih zberejo s piškotki, ki jih uporabljajo. Zato bi moral 
uporabnik upoštevati informacije, ki jih navajajo v njihovih politikah o obdelavi osebnih 
podatkov, njihovih obvestilih o politiki varstva zasebnosti in na obrazcih o soglasju (izbira 
ustreznih piškotkov in preklic izbire), povezave do teh politik pa so navedene spodaj (kot je 
določeno v Splošni določbi »Določitev poenostavljenih postopkov za obveščanje 
uporabnikov in pridobitev soglasja za uporabo piškotkov, 8. maj 2014«): 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

  

_gid –> Google univerzalna analitika, analitika uspešnosti 

schaer_language –> Jezikovne preference -> funkcionalnost 

_ga -> Zbirna analiza obiska spletnega mesta, Google analitika, uspešnost 

__zlcmid –> piškotek politike varstva zasebnosti, funkcionalnost 

__zlcprivacy –> piškotek politike varstva zasebnosti, funkcionalnost 

__unam –> gumbi za delitev na družbenih omrežjih, funkcionalnost 

__lc.visitor_id.7760931 –> klepet v živo Inc vtičnik za integracijo klepeta, funkcionalnost 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


 

 

 

Facebook pixel za preusmeritev — > piškotek za oblikovanje profilov je nameščen samo, če 

uporabnik sprejema politiko o piškotkih 

  

Dr. Schär AG/S.p.A. je organu za varovanje zasebnosti poslal obvestilo o procesih oblikovanja 

profilov, ki se izvajajo prek spletnega mesta. 

  

– Kako si ogledate in spremenite nastavitve piškotkov v svojem brskalniku 

Uporabniki lahko s posebnim postopkom, ki je opisan spodaj, sami izberejo, katere piškotke želijo 

omogočiti ter s pomočjo posebnih funkcij svojega brskalnika dovolijo uporabo piškotkov ali pa 

piškotke blokirajo ali izbrišejo (v celoti ali delno). Če pa so onemogočeni vsi ali nekateri piškotki, 

spletno mesto morda ne bo dostopno ali nekatere storitve ali funkcije ne bodo na voljo ali ne bodo 

delovale pravilno in/ali morda boste morali spremeniti ali ročno vnesti nekatere informacije ali 

preference vsakič, ko obiščete spletno mesto. 

Če želite več informacij o nastavitvi preferenc glede piškotkov v vašem spletnem brskalniku, si 

oglejte ustrezna navodila: 

  

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

  

Za piškotke Google Analytics lahko namestite poseben dodatek, da jih onemogočite, naložite pa ga 

na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

  

  

  

2.4 Podatki o mladoletnikih 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari


 

 

 

Če bi spletno mesto moralo obdelovati osebne podatke mladoletnih oseb, bo za to potrebno soglasje 

osebe, ki ima starševsko pravico (zakoniti skrbnik). 

  

  

3. PASICA PRI PRVEM DOSTOPU 

Sklep uradnega organa z dne 8. maja 2014 je v primeru uporabe piškotkov, ki niso tehnični 

piškotki, zahteval dodajanje pasice pri uporabnikovem prvem dostopu do spletnega mesta (tako 

imenovano informativno obvestilo), ki v bistvu navaja postopke upravljanja piškotkov na tem 

spletnem mestu in vsebuje povezavo do celotnega besedila politike varstva zasebnosti podjetja. 

Dr. Schär AG/S.p.A. je pripravil omenjeno pasico in poleg tega namestil poseben piškotek, ki si za 

365 dni zapomni uporabnikove preference glede namestitve piškotkov. To pomeni, da bodo 

uporabniki pasico o piškotkih videli samo enkrat, če želijo spremeniti svoje nastavitve, pa lahko to 

storijo tako, da sledijo navodilom v odstavku z naslovom »Kako si ogledate in spremenite piškotke 

na svojem brskalniku«. 

  

  

  

4. NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN OBVEZNO ALI PROSTOVOLJNO 
ZAGOTAVLJANJE PODATKOV UPORABNIKOV 

Osebne podatke, ki jih posredujete prek spletnega mesta, bo upravljavec podatkov obdelal za 

naslednje namene: 

1. a) nameni, povezani z zagotavljanjem storitev, ki jih zahtevajo uporabniki: 
registracija v klub Schär 

Zagotavljanje vaših osebnih podatkov za namen, naveden pod (a) zgoraj, je neobvezno, vendar če 

tega ne storite, morda ne bomo mogli zagotoviti zahtevanih storitev. 

V skladu s točko (b) člena 6(1) uredbe GDPR ne prosimo za vaše soglasje za obdelavo vaših 

osebnih podatkov v te namene, saj so navedene podrobnosti potrebne za izvajanje obveznosti, ki 

izhajajo iz pogodbe, v katero ste vključeni kot pogodbena stranka, in/ali za izvajanje posebne 

zahteve vključene stranke pred sklenitvijo pogodbe. 



 

 

 

1. b) raziskave/statistične analize zbirnih ali anonimnih podatkov, torej brez možnosti 
identifikacije uporabnika, katerih namen je meriti učinkovitost katere koli spletne 
marketinške kampanje, ki smo jo morda izvedli, meriti promet in oceniti uporabnost 
in zanimanje 

Za obdelavo zbirnih ali anonimnih podatkov ne veljajo določbe uredbe GDPR 2016/679. 

1. c) nameni, ki se nanašajo na izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom, predpisi 
ali evropsko zakonodajo 

Zagotavljanje vaših osebnih podatkov za namen, naveden pod (c) zgoraj, je obvezno in če tega ne 

storite, upravljavec podatkov ne more izpolniti svojih obveznosti v skladu z zakonom, predpisi ali 

evropsko zakonodajo. 

Zato vas spomnimo, da v skladu s točko (c) člena 6(1) uredbe GDPR ni treba pridobiti vašega 

soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov v te namene. 

  

1. d) oglaševalska sporočila 

  

V skladu z odločitvijo italijanskega organa za varstvo osebnih podatkov »Smernice glede 

promocijske dejavnosti in proti neželeni oglasni pošti, 4. julij 2013 [2542348]«, če se odločite 

odobriti sprejem informacij o promocijskih dejavnostih upravljavca podatkov, vključno s tržnimi 

raziskavami, vas obveščamo, da bomo izvajali takšne dejavnosti, kot to zahtevajo trenutni predpisi, 

prek pošte, stikov klicnega centra (tako imenovane »tradicionalne metode«), e-pošte, SMS sporočil, 

potisnih obvestil in prek družbenih omrežij (tako imenovane »avtomatske metode«). Prav tako vas 

obveščamo, da se lahko kadar koli odločite, da prekličete svoje soglasje, ki ste ga predhodno podali 

za tradicionalne ali avtomatske metode, tako da neuradno obvestite upravljavca podatkov, in sicer 

tako, da pošljete e-pošto na: privacy@schaer.com. 

Zagotavljanje vaših osebnih podatkov za namen, naveden pod (d) zgoraj, je neobvezno in zahteva 

predhodno soglasje. Če soglasja ne podate, boste lahko uporabljali zahtevano storitev, vendar vam 

upravljavec podatkov ne bo mogel pošiljati oglasnih sporočil. Podano soglasje lahko kadar koli 

prekličete za vse te načine komunikacije ali samo za enega ali nekatere od njih. 

  

1. e) namen oblikovanja profilov (npr. oblikovanje uporabniških profilov s pomočjo 
elektronskih orodij na podlagi preferenc, navad in izbir potrošnje) 

mailto:privacy@schaer.com


 

 

 

  

Takšne dejavnosti oblikovanja profilov se lahko izvajajo s piškotki ali drugimi spletnimi 

tehnologijami oblikovanja profilov, npr. sledilci (glejte poglavje 2.3), in/ali s povezovanjem 

osebnih podatkov, zbranih v zvezi z zagotavljanjem storitev in ustrezno uporabo več funkcij, 

izbranih med tistimi, ki so na voljo uporabnikom, kot določajo Smernice za obdelavo osebnih 

podatkov za spletno oblikovanje profilov (19. marec 2015). 

Zagotavljanje vaših osebnih podatkov za namen, naveden pod (e) zgoraj, je neobvezno in zahteva 

vaše predhodno in posebno soglasje, ki ga lahko podate tudi s poenostavljenimi postopki, 

določenimi v zgoraj navedeni Splošni določbi »Določitev poenostavljenih postopkov za obveščanje 

uporabnikov in pridobitev soglasja za uporabo piškotkov« (8. maj 2014), in »Smernicah za 

obdelavo osebnih podatkov za spletno oblikovanje profilov« (mimo začetne pasice pri prijavi na 

spletno mesto). Če takšnega soglasja ne podate, boste lahko uporabljali zahtevano storitev, vendar 

upravljavec podatkov ne bo mogel oblikovati vašega profila in vam pošiljati sporočil v skladu z 

vašimi preferencami. Prav tako vas obveščamo, da se lahko kadar koli odločite, da prekličete 

soglasje, ki ste ga predhodno podali za oblikovanje profilov uporabnikov, ki ga izvaja upravljavec 

podatkov s povezovanjem informacij ali z drugimi tehnologijami oblikovanja profilov, tako da o 

tem neuradno obvestite upravljavca podatkov z e-pošto na naslov: privacy@schaer.com. 

  

5. METODA OBDELAVE PODATKOV, VARNOST IN MESTO OBDELAVE PODATKOV 

Vaše osebne podatke obdeluje upravljavec podatkov – ali tretje osebe, ki so skrbno izbrane glede na 

njihovo zanesljivost in usposobljenost ter se jih redno določi za obdelovalce podatkov – le za 

doseganje zgoraj navedenih namenov, predvsem z uporabo avtomatiziranih orodij, pa tudi v papirni 

obliki, za čas, ki je nujno potreben za dosego namenov, za katere so bili podatki zbrani. 

Za preprečevanje izgube podatkov, nezakonite ali nepoštene uporabe in nepooblaščenega dostopa se 

uporabljajo posebni varnostni ukrepi, ki so popolnoma skladni z določbami člena 32 uredbe GDPR. 

Osebni podatki, ki jih zagotavljajo uporabniki v zvezi s spletnimi storitvami, ki jih ponuja to spletno 

mesto, se obdelujejo na zgoraj navedenem sedežu upravljavca podatkov. Podatkovni centri 

upravljavca se nahajajo v Italiji. Upravljavec podatkov se za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj 

opisane namene zanaša tudi na tehnološke storitve/podatkovne centre KEY-TEC GmbH & Co. KG 

in webAlm GmbH, kar pomeni, da bodo podatki shranjeni tudi v njihovih pisarnah. 
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Vaši osebni podatki, zbrani prek obrazcev, ki so na voljo na našem spletnem mestu, bodo shranjeni 

toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev vaših zahtev. Kadar koli obstajajo predpisi, ki zahtevajo, 

da podrobnosti hranimo dlje časa, bomo upoštevali omenjene predpise. Podrobnosti, zbrane s 

piškotki, bodo shranjene toliko časa, kot to določa posamezen piškotek. 

  

6. KOMUNIKACIJA IN RAZŠIRJANJE 

Vaši osebni podatki se lahko posredujejo zunanjim osebam, katerih pomoč je potrebna in 

funkcionalna pri zagotavljanju storitev spletnega mesta. 

Vaši običajni osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam, kot so: 1. posamezniki, podjetja 

ali strokovna podjetja, ki nudijo pomoč in svetovanje upravljavcu podatkov in ki so ustrezno 

določeni kot obdelovalci podatkov; 2. subjekti ali organi, katerim je obvezno sporočati osebne 

podatke po zakonu ali v skladu s sklepom pristojnih organov; 3. osebe, ki jih pooblasti upravljavec 

podatkov in/ali katerim je upravljavec podatkov dodelil nalogo izvajanja dejavnosti, ki so strogo 

povezane z zgoraj omenjenimi nameni (vključno s tehničnim vzdrževanjem sistemov), in ki so 

ustrezno določeni kot obdelovalci podatkov; 4. poslovni partnerji, opredeljeni po kategorijah, ki 

obdelujejo podatke za namene neposrednega trženja kot neodvisni upravljavci podatkov, vendar le, 

če je uporabnik za to podal posebno soglasje. 

Upravljavec ne bo obdeloval podatkov, če takšna obdelava vključuje njihovo razširjanje, razen če je 

za to predhodno pridobil uporabnikovo posebno soglasje. 

  

Podatki, ki nam jih posredujete, se ne bodo posredovali tretjim državam ali mednarodnim 

organizacijam zunaj EU. 

7. VAŠE PRAVICE 

Imate pravico, da nas kadar koli prosite za dostop do vaših osebnih podatkov z namenom popravka, 

dopolnitve ali izbrisa podatkov ter da zahtevate omejitev njihove obdelave ali ugovarjate obdelavi, 

kadar koli za to obstajajo legitimni razlogi, pa tudi glede prenosa zgoraj omenjenih podrobnosti k 

drugemu upravljavcu podatkov. Pisni odgovor vam bomo poslali v roku 30 dni. Kadar koli lahko 

prekličete soglasje, ki ste ga dali na tem spletnem mestu, tako da se obrnete na enega od naslovov, 

navedenih v odstavku z naslovom »Informacije o upravljavcu podatkov in o pooblaščeni osebi za 

varstvo podatkov«. Prav tako se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, če kadar koli 

menite, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito. 



 

 

 

Zahteve morajo biti poslane prek e-pošte na naslednji naslov: privacy@schaer.com. 

8. SPREMEMBE 

Upravljavec podatkov lahko spremeni ali preprosto posodobi to politiko varstva zasebnosti, delno 

ali v celoti, tudi v skladu s spremembami zakonov in drugih predpisov, ki urejajo take politike in 

ščitijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Te spremembe in posodobitve 

politike varstva zasebnosti bodo uporabnikom spletnega mesta sporočene na domači strani takoj, ko 

bodo izvedene, in bodo postale zavezujoče, ko bodo objavljene na spletnem mestu. Redno obiskujte 

ta razdelek, da se seznanite z najnovejšo in posodobljeno različico te politike varstva zasebnosti, da 

boste vedno vedeli, katere osebne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. 

  

9. KONTAKTNE INFORMACIJE 

Če želite prejeti kakršne koli informacije o osebnih podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, 

se lahko obrnete na naše podjetje (tj. upravljavca podatkov) z dopisom po pošti, prek faksa ali e-

pošte na naslov: privacy@schaer.com 

  

OPOZORILO GLEDE TVEGANJA 

V skladu s smernicami italijanskega organa za varstvo podatkov (Garante per la protezione dei dati 

personali) z dne 25. januarja 2012, mora Dr. Schär AG/S.p.A. kot upravljavec spletnega mesta 

www.schaer.com in vseh drugih spletnih mest v lasti te družbe uporabnike opozoriti, da: 

– morajo biti med izvajanjem operacij pozorni, da ocenijo možnost vnosa ali zavrnitve vnosa 

osebnih podatkov (vključno z e-poštnim naslovom), ki se lahko, tudi posredno, povežejo z njihovo 

identiteto; 

– morajo presoditi možnost objave ali neobjave fotografij in/ali videoposnetkov, ki omogočajo 

identifikacijo ljudi ali krajev ali omogočajo njihovo določljivost; 

– morajo posebno pozornost nameniti temu, da med izvajanjem svojih operacij lahko vnesejo 

podatke, ki lahko, tudi posredno, razkrijejo identiteto tretjih oseb, na primer: druge osebe, povezane 

z avtorjem prispevka z isto patologijo, človeške izkušnje ali medicinska izkušnja; 

– se to, kar je zapisano v tem forumu/skupnosti lahko indeksira in postane na voljo splošnim 

iskalnikom (Google, Yahoo itd.). 
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Radi bi poudarili, da lahko podatke, vnesene na tem forumu/skupnosti, pregledajo le drugi 

uporabniki, ki se registrirajo na spletnem mestu. 

  

Zavezujoča različica politike varstva zasebnosti je tista, ki je napisana v italijanščini. 
 

 

https://www.schaer.com/it-it/privacy

