
 

Izjava o zasebnosti – varstvo osebnih podatkov 

 
 

Ob obisku naše Facebook strani se obdelujejo vaši osebni podatki. Iz sodbe Sodišča 

Evropske unije v t. i. zadevi »Wirtschaftsakademie« z dne 5. 7. 2018 glede skupnega 

upravljavstva izhaja, da Integral Avto Jesenice d.o.o.   (v nadaljevanju »upravljavec«) 

skupaj z družbo Facebook nastopa kot skupni upravljavec za fazo obdelave, ko se 

osebni podatki posameznikov, ki obiščejo našo Facebook stran, zbirajo s strani 

Facebooka. Facebook nato oblikuje statistične podatke o obiskovalcih strani, ki jih 

upravljavec posreduje izključno v anonimizirani obliki. Namreč s tem, ko se ustvari 

Facebook stran, se Facebooku omogoči, da namesti piškotke na napravo osebe, ki je 

obiskala njegovo Facebook stran. Izjava o zasebnosti upravljavca se nanaša zgolj na 

obdelavo osebnih podatkov, za katere upravljavec dejansko določa namene in 

sredstva. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Facebook 

pa lahko najdete tukaj. Dogovor o skupnem upravljavstvu je dostopen tukaj. 
 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca: 
 

• INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE 

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice 

• info@integral-avto.si 

• +386 4 58 33 350 

• Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler,  

kontakt: varstvopodatkov@integral-avto.si 

 
 

Kateri osebni podatki se obdelujejo? Upravljavec lahko prek funkcije, ki se imenuje 

»vpogledi« oz. »Facebook Insights«, dostopa do anonimnih statističnih podatkov o 

obiskovalcih strani, ki jih ustvari Facebook. Poleg tega je upravljavec  obveščen o 

interakcijah uporabnikov družbenega omrežja s stranjo (npr. ko uporabnik komentira 

ali všečka objavo na strani, ko naslovi zasebno in javno sporočilo). 
 
 

Namen obdelave podatkov: Namen upravljavca je upravljanje Facebook strani, v 

okviru katere ozavešča javnost s področja dela podjetja na svojem lokalnem območju.  
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%26docid%3D202543%26pageIndex%3D0%26doclang%3DSL%26mode%3Dreq%26dir%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D298398%26fbclid%3DIwAR0n4x_VYqrppSn8TVmJN2ilSe8flqSl-hKY0w3EhGQwsohf8ciBbPBJP-E&h=AT2nm3LCSDcsSi80Xj18Np6vUZgGZsPxc3PYZeSkwTAH8XVHVTwIg5L_Vm65FRQarxD1iB1pFl8oQDyVAZCiQZx4xqy1eCnEyMUdm_KNXQW0eAc1wsRE_LaZeGYwTV0CicjgvQ
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
mailto:info@integral-avto.si
tel:+38645833350


Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravno podlago predstavlja točka f člena 

6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), in sicer je obdelava potrebna zaradi 

zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec.  
 
 

Koliko časa se hranijo podatki? Osebne podatke, ki se obdelujejo hrani Facebook, 

zato za več informacij o času hrambe podatkov najdete tukaj. 
 
 

Uporabniki osebnih podatkov: S strani upravljavca ni uporabnikov. Glede obdelave 

s strani Facebooka si preberite njihovo izjavo o zasebnosti. 
 
 

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo: Upravljavec vaših podatkov ne prenaša. Podatki, potrebni za zbiranje 

statističnih podatkov in drugi podatki, se lahko obdelujejo zunaj EU/EGP v skladu s 

politiko obdelave podatkov, ki jo izvaja Facebook. 
 
 

Obstoj pravic: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico 

zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali 

omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do 

prenosljivosti podatkov. Statistični podatki, ki izhajajo iz piškotkov Facebooka, so na 

voljo upravljavcu samo v agregirani anonimizirani obliki in jih ni mogoče povezati s 

posameznikom. Samo Facebook lahko zato tehnično odgovori na vaše zahteve glede 

uporabljenih piškotkov. 
 
 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Posameznik lahko pri 

Informacijskem pooblaščencu poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja 

varstva osebnih podatkov, lahko pa tudi pri Irskem nadzornem organu. 
 
 

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev: Avtomatizirano sprejemanje 

odločitev ali profiliranje se s strani upravljavca ne izvaja. 
 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ip-rs.si%2Fvarstvo-osebnih-podatkov%2Fpravice-posameznika%2Fvlozitev-prijave%2F%3Ffbclid%3DIwAR05heWCXqm-udKye9s2hEoNvzvtJQ4TxJILJnX5l_su3WMdtZqzLToj1hA&h=AT2nm3LCSDcsSi80Xj18Np6vUZgGZsPxc3PYZeSkwTAH8XVHVTwIg5L_Vm65FRQarxD1iB1pFl8oQDyVAZCiQZx4xqy1eCnEyMUdm_KNXQW0eAc1wsRE_LaZeGYwTV0CicjgvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3m9Vo4EC7r2alIWfwyclxND8X06jyqk1v5ZZ8BQR5FbZhF7knf2xqTXT4&h=AT2nm3LCSDcsSi80Xj18Np6vUZgGZsPxc3PYZeSkwTAH8XVHVTwIg5L_Vm65FRQarxD1iB1pFl8oQDyVAZCiQZx4xqy1eCnEyMUdm_KNXQW0eAc1wsRE_LaZeGYwTV0CicjgvQ

