PRAVILNIK ZASEBNOSTI
V skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki jih moramo
upoštevati, vas prosimo, da preberete pomembne informacije v zvezi s pravili zaščite osebnih
podatkov v podjetju Higeja d.o.o.
Izjava varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
Podjetje zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov udeleženca:
 ime in priimek (fizična oseba),
 datum in kraj rojstva ali EMŠO,
 naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča,
 status in poklic,
 telefonska številka, e-pošta.
Podjetje zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov plačnika:
 ime in priimek (fizična oseba) oz. naziv podjetja (pravna oseba),
 naslov prebivališča/sedež podjetja za pravne osebe,
 davčna številka,
 telefonska številka, e-pošta.
Podatki se obdelujejo za namene:
 izobraževanja in vabljenja na izobraževanja,
 vodenja registra in izdajanja certifikatov,
 pošiljanja aktualnih novic.
Vaše pravice na podlagi danih privolitev:


osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen tistim uporabnikom, ki imajo za to
podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;



se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali
dokler privolitve (soglasja) ne bom preklical (umaknil) oziroma dokler ne bom sporočil zahteve
za izbris podatkov iz baz. Svojo privolitev za obdelavo podatkov za zgoraj naveden namen
lahko kadarkoli prekličem, začasno ali trajno, tako, da o tem pisno obvestim podjetje na naslov
Higeja d.o.o., Ptujska 19, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@higeja.si;



imam po zakonu pravico od podjetja zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali
omejitev obdelave in pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Navedene

pravice lahko uveljavljam s pisno zahtevo, poslano na naslov Higeja d.o.o., Ptujska 19, 1000
Ljubljana ali po e-pošti info@higeja.si;


lahko osebne podatke iz zbirk podjetja za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi
pogodbeni partnerji, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih
podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov.

V Ljubljani, dne 26.9.2018

Podjetje Higeja d.o.o.
Podpis direktorice
Metoda Pavlica
univ. dipl. pravnica

