
ASBIS Politika zasebnosti 
 
 
Ta pravilnik se uporablja za informacije in osebne podatke, ki jih lahko na spletnem mestu 
www.asbis.si ("spletna stran") zbere družba "ASBIS Slovenija", registrirana v skladu z 
zakonodajo Republike Slovenija, registrska številka 1273124000, naslov: Brodišče 15, 1236 
Trzin, Slovenija, telefon: + 386 (0) 590 79 925, spletna stran: www.asbis.si ("ASBIS"). Če se 
prijavite na spletnem mestu in / ali izpolnite kontaktni obrazec, se strinjate, da sprejmete 
postopke opisane v tem pravilniku o zasebnosti, in ASBIS-u sporočite iskrene in resnične 
informacije glede vas. ASBIS se zaveda, da vas skrbi, kako se uporabljajo in delijo informacije o 
vas, zato je ASBIS zavezan k opazovanju in spoštovanju vaših želja glede informacij, ki jih 
zberemo o vas na naši spletni strani.  
 
Vse določbe tega pravilnika o zasebnosti, ki postanejo prepovedane ali neizvršljive v skladu s 
slovenskim zakonom ali drugo veljavno zakonodajo, ne razveljavijo ali ne postanejo neizvršljive 
preostale določbe tega pravilnika. 
 
 
OSEBNI PODATKI 
 
Informacije in osebni podatki, ki jih pridobimo od vas (vključno z, vendar ne omejeno na: ime, 
priimek, naslov, telefon, e-pošta, poštni naslov, podjetje, država itd.) nam pomagajo prilagoditi 
in nenehno izboljševati nakupovalno izkušnjo na www.asbis.si. Vaša zgodovina transakcij in 
osebni podatki, ki nam jih posredujete, so varno shranjeni v naši podatkovni bazi in se lahko 
uporabijo za dosego omenjenih namenov ter so na voljo samo določenim osebam v ASBIS-u ali 
določenim tretjim osebam, ki smo jih skrbno pregledali za zanesljivost in integriteto. 
 
Namen obdelave osebnih podatkov s strani ASBIS-a: vaša registracija na spletnem mestu kot 
nova stranka, prijava in plačilo vašega naročila, komuniciranje z vami, analiziranje podatkov 
nekdanjih, obstoječih in potencialnih strank z namenom zagotavljanja storitev in izboljšanja 
njihove kakovosti, optimizirati trženje, izboljšati poslovne postopke, oglaševanje, informativna in 
druga sporočila na e-poštni naslov in / ali telefonsko številko, ki ste jo posredovali, ter 
izpolnjevanje zahtev iz Uredbe o splošni zaščiti podatkov (GDPR) št. 2016/679 z dne 27. aprila 
2016, ki sta jo sprejela Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija ter druga 
veljavna zakonodaja. V kolikor ne zagotovite takšnih podatkov, lahko pride do preklica naročila 
oziroma da pomembne poslovne informacije ne bodo poslane na vaš e-poštni naslov. 
 
Seznam ukrepov z osebnimi podatki in metodami obdelave: avtomatsko, ročno in kombinirano 
obravnavanje, vključno, vendar ne omejeno na: zbiranje, registracijo, organizacijo, 
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, svetovanje, uporaba, 
razkritje informacij s strani prenosa, distribucije ali druge določbe, usklajevanje ali kombinacijo, 
omejitev, izbris ali uničenje, vključno s čezmejnim prenosom osebnih podatkov na pridružene 
osebe ASBIS-a ali nekatere tretje osebe. 
 
Vsi osebni podatki, ki nam jih razkrijete, so zaščiteni. Dostop do osebnih podatkov bo omejen 
na osebe, ki jih ASBIS posebej pooblasti. ASBIS vzdržuje varnostne standarde in postopke 
glede nepooblaščenega dostopa do informacij o strankah za preprečevanje nepooblaščenega 
odstranjevanja ali spreminjanja podatkov. ASBIS ustreza sprejetim varnostnim standardom za 
vse transakcije, ki lahko vključujejo plačilo pristojbin prek storitve, ki je na voljo na tej spletni 
strani, vključno z uporabo storitev šifriranja in SSL. Številke kreditnih kartic niso shranjene dlje, 
kot je potrebno za preverjanje in dokončanje določene transakcije. Prosimo, zavedajte se, da je 
pomembno, da se zaščitite pred nepooblaščenim dostopom do vašega gesla in računalnika. Ko 
končate z uporabo računalnika v skupni rabi, se prepričajte, da ste se odjavili. 



 
 
Od ASBIS-a lahko kadarkoli zahtevate: da omogoči dostop do vaših osebnih podatkov, popravi, 
izbrisano ali izbriše nepravilne osebne podatke (ob upoštevanju zakonskih, regulativnih ali 
drugih obveznosti ASBIS-a), popravi osebne podatke, omeji obdelavo ali obdelavo predmeta , 
zahtevate prenosljivost osebnih podatkov. Lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu ali 
Uradu komisarja za varstvo podatkov (če domnevate, da so bile vaše zakonite pravice in 
interesi kršeni), predmet neposrednega trženja in / ali za avtomatsko obdelavo, vključno s 
profiliranjem, ter umaknete vaše soglasje. Prav tako imate pravico, da vas ASBIS obvesti v 
primeru kršitve podatkov (ali visokega tveganja za kršitev podatkov), ki vpliva na vaše osebne 
interese. 
 
Vaše soglasje lahko umaknete v pisni obliki, tako da pišete na naslov: ASBIS, Brodišče 15, 
1236 Trzin, Slovenija ali po elektronski pošti na info@asbis.si. ASBIS se zavezuje, da bo 
prenehal obdelovati osebne podatke najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila. Razumete in 
se strinjate, da v tem primeru zgornjih namenov obdelave vaših osebnih podatkov ni mogoče 
doseči. Vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani ASBIS je veljavno, ASBIS 
pa vaše osebne podatke shranjuje za celotno obdobje obstoja vašega računa na spletnem 
mestu, razen če prekličete svoje soglasje prej, kot je opisano zgoraj. Če prekinemo naše 
odnose iz kakršnegakoli razloga, lahko zahtevate brisanje vaših osebnih podatkov. Vendar je to 
mogoče le, če ni v nasprotju z veljavno zakonodajo in če legitimni interesi ASBIS-a zahtevajo 
takšno obdelavo ali shranjevanje. Če vaših osebnih podatkov ni mogoče izbrisati, bo dostop do 
vaših podatkov čim bolj omejen. 
 
Pravilnik elektronske pošte 
Razen v primerih, navedenih v tem pravilniku, ASBIS ne bo prodajal, delil ali drugače distribuiral 
vašega elektronskega naslova, ki nam je bil posredovan ali kako drugače zbran z uporabo te 
spletne strani. Vsak e-poštni naslov, ki ga neposredno pošlje ASBIS v zvezi z naročili na spletu, 
zahtevki za kataloge in zahtevami za druge informacije, ostanejo v izključni lasti ASBIS-a in 
njegovih povezanih oseb. Če v prihodnosti ne želite prejemati promocijskih e-poštnih sporočil 
podjetja ASBIS, nam sporočite tako, da nas kontaktirate po elektronski pošti. V kolikor nam 
posredujete svoj poštni in / ali e-poštni naslov, boste občasno prejemali e-marketinška sporočila 
z informacijami o novih izdelkih in storitvah ali prihajajočih dogodkih.V kolikor tovrstnih e-
sporočil ne želite prejemati, nam to sporočite po elektronski pošti. 
 
PIŠKOTKI 
Kot večina maloprodajnih spletnih mest uporabljamo tudi »piškotke«, ki so del podatkov, ki jih 
vaš brskalnik omogoča, da vas prepoznajo, ko obiščete našo spletno stran. Medtem ko je bila 
izražena skrb glede vplivov piškotkov na zasebnost, je pomembno, da razumete, da piškotki ne 
morejo pridobiti nobenih informacij o vas, ki jih še niste razkrili prostovoljno. Velika večina 
uporabnikov interneta zdaj ceni piškotke kot priročno funkcijo nakupovanja na spletu. Za več 
informacij si oglejte naš pravilnik o piškotkih: http://www.asbis.com/cookies-policy. 
 
Dodatna vprašanja?  
Če imate kakršna koli vprašanja glede katerega koli elementa tega pravilnika o zasebnosti, se 
obrnite na nas po elektronski pošti info@asbis.si ali na naslov ASBIS, Brodišče15, 1236 Trzin, 
Slovenija, telefon: + 386 (0) 590 79 925. 
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