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POLITIKA ZASEBNOSTI

o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju Avtošola Mazzoni d.o.o., Ljubljanska cesta
20, 3000 Celje.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta politika  zasebnosti  ureja  zbiranje,  hrambo in  obdelavo osebnih  podatkov,  ki  jih
Avtošola Mazzoni zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice,
vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti podjetja Avtošole Mazzoni d.o.o.

II. UPRAVLJAVEC

2. člen

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu
osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Avtošola Mazzoni d.o.o.

Ljubljanska cesta 20

3000  Celje

Telefon: 051/300-340 

e-mail: alenka.mazzoni@gmail.com



III. OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

3. člen

V kolikor želite prejemati vsebine Avtošola Mazzoni d.o.o. (e-novice, vabila na dogodke,
publikacije in ostale produkte Avtošole Mazzoni d.o.o.), morate izpolniti obrazec vpisni
list, Ostanimo v stiku v pisarni šole vožnje Avtošole Mazzoni, Ljubljanska 20, 3000 Celje
ali Mestni trg 7, 3310 Žalec. Z izpolnitvijo vpisnega lista in potrditvijo soglasja Ostanimo
v stiku posredujete Avtošoli Mazzoni d.o.o. naslednje kontaktne podatke:

 Ime

 Priimek

 Naslov stalnega ali začasnega prebivališča

 EMŠO

 Številko veljavnega vozniškega dovoljenja (samo kandidati A2, A, C, CE in BE)

 Telefon

 Elektronski naslov

IV. SOGLASJE 

4. člen

Osebne podatke,  ki  nam jih  posredujete ob prijavi  na  e-novice,  dogodke in  ostale
produkte  Avtošole  Mazzoni  d.o.o.  obdelujemo  z  vašim  jasnim  in  nedvoumnim
soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov
(GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične
namene,  v  zvezi  z  elektronskimi  sporočili,  ki  vam  jih  pošiljamo,  obdelujemo  tudi
podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

5. člen

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko izpolnite obrazec vpisni list in
obrazec ostanimo v stiku v pisarni šole vožnje Avtošola Mazzoni, Ljubljanska cesta 20,
3000 Celje ali  Mestni  trg 7,  3310 Žalec.  Svoje soglasje lahko kadarkoli  umaknete,  ko
izpolnite  obrazec  Ostanimo  v  stiku  v  pisarni  šole  vožnje  Avtošola  Mazzoni  d.o.o.,
Ljubljanska cesta, 3000 Celje ali Mestni trg 7, 3310 Žalec ali ga prejmete od Avtošole
Mazzoni  d.o.o.  preko  elektronske  pošte  na  naslov:  alenka.mazzoni@gmail.com.  V



primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o
vsebinah  Avtošola  Mazzoni  d.o.o.  (e-novicah,  dogodkih,  publikacijah  in  ostale
produktih Avtošola Mazzoni d.o.o.). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost
obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

V. VAŠE PRAVICE

6. člen

V skladu  z  določili  Splošne  uredbe EU  o varstvu  osebnih  podatkov (GDPR)  imate
pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa
(»pozabe«),  pravico  do  prenosljivosti,  pravico  zahtevati  omejitev  obdelave  osebnih
podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite
s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na
našo  pooblaščeno  osebo  za  varstvo  podatkov,  ki  vam  je  na  voljo  na  e-naslovu:
alenka.mazzoni@gmail.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu
z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko
pritožite  pristojnemu  državnemu  organu:  Informacijski  pooblaščenec  Republike
Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:
gp.ip@ip-rs.si).

VI. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

7. člen

Avtošola Mazzoni d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za
namen  pošiljanja  vsebin  (novic,  vabil  na  dogodke,  publikacij  in  ostalih  produktov
Avtošole Mazzoni d.o.o.), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite
več prejemati vsebin s strani Avtošole Mazzoni d.o.o. in se od njih odjavite ali v primeru,
da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen,  bomo vaše
podatke v sistemu Avtošole Mazzoni d.o.o.  blokirali  in vaših podatkov več ne bomo
uporabljali za ta namen.



Rok  hrambe  osebnih  podatkov  se  lahko  razlikuje  glede  na  veljavno  sektorsko
zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna
sektorska  zakonodaja  določa  obvezne  roke  za  hrambo  osebnih  podatkov,  Avtošola
Mazzoni d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega
roka.

VII. OBJAVA, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POLITIKE

8. člen

Pred sprejemom te politike mora Avtošola Mazzoni d.o.o. o vsebini predloga te politike
obvestiti in pridobiti soglasje osebe na obrazcu Ostanimo v stiku, ki je del priloge te
politike.  Politika je javno dostopen na vpogled v prostorih Avtošole Mazzoni  d.o.o.,
Ljubljanska cesta  20,  3000  Celje  v  času  uradnih ur in  spletni  strani  www.avtosola-
mazzoni.com

9. člen

V veljavo stopi naslednji dan po objavi.

13. člen

Spremembe in dopolnitve politike se sprejmejo na enak način in po istem postopku, kot
je bil sprejeta sama politika.

Celje, 23.5.2018

Za Avtošolo Mazzoni d.o.o.

                              Alenka Mazzoni
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