
 
 
 
 

 
IZJAVA DRUŽBE SKMT PROJEKT d.o.o. O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 
Z osebnimi podatki v družbi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in pravilnikom, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov v družbi, s katerimi se ureja obdelava osebnih podatkov, postopki in ukrepi 
zavarovanja le-teh ter nadzor v procesih njihove obdelave. S to izjavo družba določa politiko zbiranja, 
uporabe in varovanja osebnih podatkov o strankah družbe. 
 
Stranke družbe so fizične in pravne osebe. Družba spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da 
bo podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu ali v neposrednem stiku, varovala skrbno ter v 
skladu s predpisi. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih 
uporabljala v namene, ki niso zapisani v tej izjavi. Osebne podatke strank lahko družba razkrije le na 
podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za samo 
družbo.  
 
Stranka (fizična oseba), ki opravi vnos (osebnih) podatkov s tem: 

- dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke 
stranke v zbirkah osebnih podatkov; 

- dovoljuje družbi izvajanje aktivnosti neposrednega trženja; 

- izjavlja, da je seznanjen, da lahko od družbe kadar koli zahteva prenehanje uporabe osebnih 
podatkov za namene neposrednega trženja. 

 
Družba se zavezuje varovati osebne podatke, ki jih prejme. Z namenom preprečevanja 
nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti 
ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, družba uporablja ustrezne tehnične in organizacijske 
postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s pravilnikom družbe in skladno z veljavnimi 
predpisi. 
 
Družba obdeluje osebne podatke strank na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe. Stranka lahko v 
vsakem trenutku izjavi voljo, s katero družbi prepove obdelavo njenih podatkov in zahteva njihov 
izbris. To stori tako, da zahtevo posreduje na elektronski naslov: vop@hotelcitymb.si. Po prepovedi 
obdelave osebnih podatkov stranke in zahtevi za njihov izbris, bo družba ustavila svoje aktivnosti in iz 
svojih evidenc izbrisala vse osebne podatke stranke. 
 
Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih in fizičnih oseb so: 

• za namen neposrednega trženja;                                                                                                  

• za namen opravljanja marketinških storitev;                                                                               

• za pridobitev kartice zvestobe;                                                                                                       

• za odgovor na povpraševanje uporabnika po določenih storitvah;                                          

• za vodenje evidence korespondence s stranko;                                                                           

• za namen obveščanja stranke glede določenih storitev.                                                           
 
Osebne podatke strank hrani družba v fizični in računalniški obliki. Stranka je seznanjena z dejstvom, 
da ima v skladu z veljavnimi predpisi pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, razen če je ta pravica omejena z veljavno 
zakonodajo. 

 
Stranke se lahko v zvezi s varstvom osebnih podatkov obrnejo na elektronski naslov: 
vop@hotelcitymb.si.  
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