
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov 

 
V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679, splošna uredba o 

varstvu osebnih podatkov, dajem soglasje: 

 
družbi NaniNails s.r.o., registrska št. družbe: 293 91 920, s sedežem Baška 278, 739 01 

Baška, Češka, vpisani pri registrskem sodišču v Ostravi, referenčna št. C 38419, e-pošta 

info@naninails.si tel. +386 3 828 37 22 (v nadaljnjem besedilu „Družba“), 

 
za obdelavo osebnih podatkov o meni, in sicer mojega imena, priimka, elektronskega 

naslova, telefonske številke in podatkov o oddanih naročilih. 

 
Ti osebni podatki se bodo obdelovali na pravni podlagi podeljenega soglasja, in sicer za 

namene pošiljanja oglasnih sporočil, ponudb izdelkov in storitev Družbe, in to tudi v obliki 

personaliziranih obvestil na podlagi vrednotenja obdelanih osebnih podatkov. 

 
Družba bo posredovane osebne podatke v elektronski obliki obdelovala avtomatizirano. 

Družba ima pravico razkriti posredovane osebne podatke tretji osebi, in sicer vključno s 

prenosom osebnih podatkov v tretje države. Kategorija prejemnikov, ki jim bodo posredovani 

osebni podatki, so obdelovalci, ki jih Družba uporablja za izpolnitev zgoraj opredeljenega 

namena. 

 
Seznanjen/a sem, da imam na podlagi podeljenega soglasja za obdelavo opredeljenih 

osebnih podatkov naslednje pravice: 

- pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih Družba obdeluje o meni, 

- pravico do popravka osebnih podatkov, 

- pravico do izbrisa osebnih podatkov, 

- pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, 

- pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, 

- pravico do prenosljivosti osebnih podatkov. 

 
Poleg tega sem seznanjen/a tudi, da imam: 

 
- pravico kadarkoli preklicati podeljeno soglasje, kar lahko storim prek elektronske 

pošte na zgoraj navedeni e-naslov Družbe, 

- pravico do vložitve pritožbe zoper obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu, 

ki je Informacijski pooblaščenec. 

 
Družba bo posredovane osebne podatke obdelovala za nedoločen čas, in sicer do preklica 

podanega soglasja oziroma do prenehanja namena, zaradi katerega je bilo soglasje 

podeljeno. 

 
Izjavljam, da sem se seznanil/a z zgoraj navedenimi informacijami o obdelavi mojih osebnih 

podatkov in soglašam z obdelavo osebnih podatkov informirano, svobodno, brezpogojno in 

prostovoljno. 
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