VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Otroške spletne trgovine Otroške hiške
www.otroskehiske.si

Splošni pogoji Otroške trgovine Otroške hiške so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu
potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletno
trgovino Otroške hiške (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja MEDIAL, Interaktivne rešitve,
Staša Rep S.P. kot ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«).
V spletni trgovini Otroške hiške se lahko prijavite v svoj račun, če ste že nakupovali pri nas, sicer prijava
ni možna. Če ste nova stranka, posebnega okenca za registracijo ni. Ob zaključku prvega nakupa, ko že
vstavljate podatke pred zaključkom naročila, stranka obkljuka Ustvari račun, in si obiskovalec sam določi
geslo spletnega računa (Geslo si izmislite sami. Zaradi zaščite podatkov naj geslo vsebuje tudi številke
in znake). Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja
obravnavajo delovanje spletne trgovine pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in
kupcem.
Spletna trgovina Otroška trgovina Otroške hiške se zavezuje, da bo vaše osebne podatke
varovala v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov.
Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene podjetja MEDIAL S.P. in jih ne bomo
posredovali tretjim osebam.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega
gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje
osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega
uporabniškega imena in gesla.
MEDIAL, STAŠA REP S.P., ULICA A.M.SLOMŠKA 5A, 3230 ŠENTJUR, SLOVENIA
T: +38659043571 | F: +38659043571 | M: +38670243794 | DŠ: SI31682057 | MŠ: 6941834000| TRR: SI56 1010 0005 4738 162 SWIFT: BAKOSI2X |
Podjetje je vpisano v poslovni register RS pod matično št. 6941834000 s šifro dejavnosti 46.490, 47.910, 74.100, 18.130
Poslujemo v skladu z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja MEDIAL, STAŠA REP S.P., ki so objavljene na naši spletni strani.
www.staskka.com I www.littlebirdtoldme.si I www.otroskehiske.si I www.otroskekuhinje.si I www.gugalni-konjicki.si I www.djecje-kucice.com I shop.djecje-kucice.com

Otroška trgovina Otroške hiške lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski
opremi vašega računalnika.
Med te podatke sodijo:
•

naslov IP,

•

vrsta brskalnika,

Otroška trgovina Otroške hiške te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o
uporabi spletne trgovine.
Sprememba osebnih podatkov
Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke, naslov za dostavo in naslov na plačilo. To
stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.
Uporaba osebnih podatkov
Otroška trgovina Otroške hiške zbira podatke na spletni trgovini z namenom zagotoviti pravilno
delovanje spletne trgovine ter nudenje zahtevanih storitev.
1. Z registracijo na spletno trgovino Otroške hiške (www.otroskehiske.si), uporabnik dovoljuje, da sme
MEDIAL, Interaktivne rešitve, Staša Rep S.P. (v nadaljevanju MEDIAL S.P.) kot upravljalec zbirke
osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o
varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.
2. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel ob registraciji (fizična oseba:
ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, državo, telefon ali GSM, elektronski naslov - obvezno,
stanovanje, nadstropje - neobvezno); pravna oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, državo,
telefon ali GSM, elektronski naslov - obvezno, stanovanje, nadstropje - neobvezno, ter naziv podjetja – v
kolikor iz njega izvirajo osebni podatki).
Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina
nakupa, vrednost nakupa, način plačila.
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Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev
računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno
komunikacijo.
Dodatni namen obdelave za katerega uporabnik na podlagi registracije ter sprejemom teh splošnih
pogojev poslovanja daje svoje privoljenje, je za fizične osebe, ki so označili da želijo, da bi se naročili na
eNovice (newsletter):
- obdelava preteklega nakupnega obnašanja,
- obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju,
- pošiljanje reklamnega gradiva in
- vabil na dogodke
- ter za obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je MEDIAL S.P.
3. Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja na spletni trgovini Otroške hiške
(www.otroskehiske.si) in zaključeno registracijo, daje izrecno osebno privolitev v uporabo in obdelavo
osebnih podatkov.
4. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva,
da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za
namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih
podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug
dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.
5. Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.
6. Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo
nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje
na naslov MEDIAL S.P., Ulica A.M.Slomška 5a, 3230 Šentjur ali preko elektronske pošte ne e-naslov
info@otroskehiske.si
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Ti pogoji začnejo veljati dne 26.10.2015

Šentjur, 26. oktober 2015
MEDIAL, Interaktivne rešitve, Staša Rep S.P., Šentjur
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