
POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

Ta politika zasebnosti (» Politika zasebnosti «) pojasnjuje, kako Summit motors Ljubljana doo, 

Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana kot upravljavec podatkov (» Upravljavec «, »mi«, »nas« 

ali »naš«) zbira, uporablja in razkriva osebne podatke. Osebni podatki pomenijo vse 

informacije, ki vas lahko same identificirajo kot posameznika in jih je mogoče posredno 

povezati z vami, tako da jih povežete s podatki, ki omogočajo osebno identifikacijo. 

Obdelujemo tudi anonimne podatke, združene ali ne, za analizo in izdelavo statističnih 

podatkov, povezanih z navadami in vzorci uporabe naših strank. Takšni anonimni podatki ne 

omogočajo identifikacije strank. Takšne anonimne podatke lahko delimo tudi s tretjimi 

osebami. 

 

POMEMBNO! Ta pravilnik o zasebnosti je izdal neodvisno voden in lasten ponudnik storitev. 

Podružnice družbe Ford Motor Company ali katera koli njena podružnica niso vključene v 

obdelavo podatkov kot upravljavci ali obdelovalci podatkov. V primeru, da Ford Motor 

Company ali katera koli od njegovih podružnic sodeluje kot prejemnik v postopku obdelave, 

bodo te informacije v tem pravilniku o zasebnosti navedene ločeno. 

 

Če ne želite več prejemati naših sporočil ali želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, kot je navedeno spodaj , nas kontaktirajte po e-pošti na 

gdpr@summitmotors.si ali s poštno na Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 

Ljubljana 

 

1. VIRI PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO 

Od vas lahko zbiramo in prejemamo različne podatke, kot je opisano spodaj. Če svojih osebnih 

podatkov ne posredujete na zahtevo, morda ne boste mogli uporabljati naših storitev, če so ti 

podatki potrebni za zagotavljanje naših storitev ali če smo jih zakonsko dolžni zbirati. Vaše 

osebne podatke lahko obdelujemo samo za obdobje hrambe, ki je potrebno za izpolnjevanje 

namenov, za katere smo jih zbrali, vključno z izpolnjevanjem morebitnih pravnih ali 

poročevalskih ali revizijskih zahtev. Zato se te potrebe lahko razlikujejo za različne vrste 

podatkov v kontekstu različnih izdelkov, dejanska obdobja hrambe se lahko znatno razlikujejo 

glede na merila, kot so pričakovanja ali privolitev uporabnika, občutljivost podatkov, 

razpoložljivost avtomatiziranih kontrol, ki uporabnikom omogočajo brisanje podatkov, in naše 

pravne ali pogodbene obveznosti. 
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2. NAMEN OBDELAVE PODATKOV 

 

2.1 Prijavite se na testno vožnjo 

Obseg obdelovanih osebnih podatkov : Vaše ime (ime in priimek), telefonska številka 

in e-poštni naslov. Lahko podate svoje soglasje za namene trženja kot tudi glede na 2.4 

tega pravilnika o zasebnosti. 

Pravne podlage za obdelavo podatkov : Zakoniti interes upravljavca v skladu z GDPR 

čl. 6 (1), točka f) za izpolnitev vaše zahteve glede možnosti testne vožnje. 

Namen obdelave podatkov: Obdelava v zvezi z uporabo storitve, kot je zagotavljanje 

možnosti za testno vožnjo ali vzpostavitev stika z vami, da se dogovorimo za termin. 

Rok obdelave podatkov : Veljavno obdobje obdelave je 3 mesece od dneva uporabe 

storitve, če nimamo druge pravne podlage za obdelavo vaših podatkov (na primer, če z 

nami ne sklenete pogodbenega razmerja). 

Prenos podatkov: Vaše podatke lahko posredujemo lokalnemu ponudniku storitev, da 

izpolnimo vašo zahtevo.   

2.2 Rezervirajte storitev 

Obseg obdelanih osebnih podatkov : Vaše ime (ime in priimek), vaša telefonska 

številka in e-poštni naslov, podatki o vašem vozilu, kot so leto izdelave, model vozila, 

njegova registrska številka in trenutna kilometrina. 

Pravne podlage za obdelavo podatkov : Zakoniti interes upravljavca v skladu z GDPR 

čl. 6 (1), točka f) glede nujnosti, da zagotovimo takšne storitve po vaši zahtevi. 

Namen obdelave podatkov: Obdelava v zvezi z uporabo storitve, vključno z rezervacijo 

termina. 

Rok obdelave podatkov : Veljavno obdobje obdelave je 3 mesece od dneva uporabe 

storitve, če nimamo druge pravne podlage za obdelavo vaših podatkov (na primer, če z 

nami ne sklenete pogodbenega razmerja). 

Prenos podatkov: Vaše podatke lahko posredujemo lokalnemu ponudniku storitev, da 

izpolnimo vašo zahtevo.   



2. 3 Zahtevajte kontaktne storitve 

Obseg obdelovanih osebnih podatkov : Vaše ime (ime in priimek), telefonska številka 

in e-poštni naslov. Lahko podate svoje soglasje za namene trženja kot tudi glede na 2.4 

tega pravilnika o zasebnosti. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov : Zakoniti interes upravljavca v skladu z GDPR 

čl. 6 (1), točka f). Verjamemo, da imamo zakonit interes, da stopimo v stik s posamezniki, 

ki jih zanimajo naše storitve in izdelki. Nikoli vas ne kontaktiramo neposredno s 

ponudbami brez vašega soglasja v skladu z 2.4 tega pravilnika o zasebnosti. 

Namen obdelave podatkov: Zagotavljanje kontaktnih možnosti v zvezi z našimi 

storitvami ali ponudbami. 

Rok obdelave podatkov : Veljavno obdobje obdelave je 3 mesece od dneva uporabe 

storitve, če nimamo druge pravne podlage za obdelavo vaših podatkov (na primer, če z 

nami ne sklenete pogodbenega razmerja). 

Prenos podatkov: ni prenosa na mestu.  

2.4 Obveščaj me – soglasje za trženje 

Obseg obdelovanih osebnih podatkov : Vaše ime (ime in priimek), telefonska številka 

in e-poštni naslov. 

Pravne podlage za obdelavo podatkov : Privolitev posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6 (1), točka a GDPR. Privolitev lahko 

kadarkoli prekličete z izjavo, poslano upravljavcu. 

Namen obdelave podatkov: Tržne informacije o naših storitvah in izdelkih lahko 

prejmete preko telefonskega klica, SMS sporočila ali elektronske pošte. 

Trajanje obdelave podatkov : Soglasje za obdelavo vaših podatkov lahko kadarkoli 

prekličete. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo do preklica vaše privolitve. 

Prenos podatkov: ni prenosa na mestu.   

 

3. DELJENJE OSEBNIH PODATKOV 

Ne prodajamo, drugače razkrivamo ali delimo podatkov, ki jih zbiramo in hranimo o vas, razen 

kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti. 

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami, kot je opisano spodaj: 

- ponudniki storitev tretjih oseb, ki so bili imenovani za obdelovalce podatkov za 

izvajanje funkcij in storitev v našem imenu in ki jim bodo zagotovljeni le osebni 

podatki, potrebni za izvajanje storitev v našem imenu, vendar jih mi ne pooblastimo za 



uporabo takšnih podatkov v druge namene ( npr. ponudniki storitev v zvezi s spletnim 

gostovanjem, obdelavo plačil, sistemi informacijske tehnologije, upravljanjem odnosov 

s strankami); 

- lokalni trgovci in ponudniki tehničnih storitev, ki nam pomagajo pri izvajanju pogodbe 

ali pri izpolnjevanju veljavnih zakonskih zahtev ali če je to potrebno za naše zakonite 

interese; 

- če to od nas zahteva zakon ali v skladu s pravnim postopkom ali zaradi ravnanja v skladu 

z veljavnimi pravili ali predpisi ali kot odgovor na zakonito zahtevo organa kazenskega 

pregona ali drugega državnega uradnika; in 

- pridržujemo si pravico do prenosa osebnih podatkov o vas v primeru, da prodamo ali 

prenesemo celotno ali del našega poslovanja ali sredstev, v skladu z veljavno 

zakonodajo. Če pride do takšne prodaje ali prenosa, si bomo razumno prizadevali, da 

bomo prevzemnika usmerili k uporabi podatkov, ki ste nam jih posredovali, na način, 

ki je v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. 
 

4. PRENOSI PODATKOV 

Podatke, ki jih zbiramo o vas, lahko prenesemo in shranimo v državah, ki niso država, v kateri 

so bili podatki prvotno zbrani, vključno z Združenimi državami ali drugimi destinacijami zunaj 

Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) in Združenim kraljestvom. Te države morda 

nimajo enakih zakonov o varstvu podatkov kot država, v kateri ste zagotovili podatke. Ko 

prenesemo vaše podatke v druge države, jih bomo zaščitili, kot je opisano v tem pravilniku o 

zasebnosti, in upoštevali veljavne pravne zahteve, ki zagotavljajo ustrezno zaščito za prenos 

podatkov v države zunaj EGP in zunaj Združenega kraljestva. 

Če se nahajate v EGP ali Združenem kraljestvu, bomo vaše osebne podatke prenesli le, če: 

- država, v katero bodo osebni podatki preneseni, je prejela odločitev Evropske komisije 

o ustreznosti; oz 

- vzpostavili smo ustrezne zaščitne ukrepe v zvezi s prenosom, na primer sklenili smo 

standardne pogodbene klavzule EU in zahtevali dodatne zaščitne ukrepe s prejemnikom 

ali pa je prejemnik stranka zavezujočih pravil podjetja, ki jih je odobril nadzorni organ 

EU ali Združenega kraljestva. 



5 . ZAKONSKE PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI 

PODATKI 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahtevate informacije o 

obdelavi vaših osebnih podatkov in lahko zahtevate popravek vaših osebnih podatkov ali izbris 

teh podatkov – z izjemo obvezne obdelave podatkov - preklic podatkov lahko uveljavljate svojo 

pravico. prenosljivosti podatkov in ugovor na način, kot je naveden ob zapisu podatkov. 

V skladu s členi 15 do 20 GDPR imate kot rezident Evropskega gospodarskega prostora (ali 

kjer iz drugih razlogov velja GDPR) naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki: 

a) pravica do informacij o naši obdelavi; 

b) pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov; 

c) pravica do popravka;  

d) pravica do izbrisa vaših podatkov; 

e) pravica do omejitve obdelave; 

f) pravica do prenosljivosti podatkov (prenos vaših podatkov drugemu upravljavcu podatkov 

); 

g) pravica do ugovora zoper našo obdelavo. 

Svoje pravice lahko uveljavljate s povpraševanjem, poslanim na kontaktne možnosti 

Upravljavca podatkov. 

Pravico imate do obveščenosti o vrstah osebnih podatkov, ki jih hranimo v zvezi z vami. Prav 

tako imate pravico zahtevati vpogled v svoje osebne podatke (pravica do vpogleda). Če zahteva 

vpliva na pravice in svoboščine drugih ali je očitno neutemeljena ali pretirana, si pridržujemo 

pravico zaračunati razumno pristojbino ali v izjemnih primerih zavrniti ukrepanje na zahtevo. 

Pravico imate, da napačne podatke popravite ali izbrišete ali zahtevate omejitev obdelave 

podatkov (pravica do popravka in izbrisa). Če vaše podatke obdelujemo na podlagi našega 

zakonitega interesa, lahko obdelavi ugovarjate (pravica do ugovora). 

Prav tako imate pravico, da svoje osebne podatke, ki jih obdelujemo, prejmete v splošno 

uporabljeni, strojno berljivi obliki in jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov ali pa nas 

prosite, da jih posredujemo namesto vas, če so izpolnjeni pravni pogoji (pravica do 

prenosljivost podatkov). Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, lahko 

soglasje kadarkoli prekličete, vendar to ne vpliva na zakonitost predhodne obdelave podatkov. 

Pravico imate do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v državi članici vašega običajnega 

prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne poškodbe, zlasti če po predpostavki obdelava 

osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, krši določbe GDPR. 



6. SPREMEMBE TEGA POLITIKE ZASEBNOSTI 

Ta pravilnik o zasebnosti bomo po potrebi posodobili, da bo odražal spremembe veljavne 

zakonodaje, naših izdelkov, katere osebne podatke zbiramo ali kako uporabljamo osebne 

podatke. Ko objavimo spremembe pravilnika, bomo spremenili datum »Posodobljeno dne« na 

vrhu pravilnika. Če bomo politiko bistveno spremenili, bomo o takih spremembah obvestili ali 

pridobili soglasje, kot to morda zahteva zakon. 

 


