POLITIKA ZASEBNOSTI
Informacije za posameznike po GDPR

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Podjetje UFM-Uvera, d.o.o. je ustanovil Ferdo Uvera leta 1993.
Smo zastopniki šestih svetovno priznanih nemških podjetij s področja dvižne tehnike.
Z našim visoko tehnično usposobljenim kadrom nudimo strokovne rešitve v Sloveniji in tujini.
Za namen izvajanja strokovnih storitev, zaposlovanja in nemoten potek dela podjetje UFMUvera d.o.o. obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja
varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali podjetij, ki
najemajo naše storitve.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Zavedamo se, da je v odnosu do strank še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik
tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo
od strank.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje UFM-Uvera d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker
osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Kategorije osebnih podatkov in nameni:
V dokumentaciji (elektronski in papirni) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:
1.
2.
3.
4.
5.

Ime podjetja - stranke,
Ime in priimek kontaktne osebe v podjetju,
Naslov,
Davčna številka,
e pošta in številka telefona.

Za izdajanje ponudb, predračunov in računov obdelujemo naslednje osebne podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime podjetja - stranke,
Ime in priimek kontaktne osebe v podjetju,
Naslov,
Davčna številka,
e pošta in številka telefona,
Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: UFM-Uvera d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor ali
na elektronski naslov urban.uvera@ufm-uvera.si, lahko posameznik
zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris
osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter
zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali
delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: UFM-Uvera d.o.o., Tržaška cesta 65,
2000 Maribor ali na elektronski naslov urban.uvera@ufm-uvera.si. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Podjetje UFM-Uvera d.o.o. bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za
nemoten in varen potek dela ali do preklica.

POLITIKA PIŠKOTKOV
Če ste obiskovalec spletne strani ufm-uvera.si o vas zbiramo podatke z uporabo piškotkov.
Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov v skladu s
predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Za analizo uporabe našega spletnega mesta uporabljamo storitev Google Analytics. Google
Analytics zbira podatke o uporabi spletnih mest s pomočjo piškotkov. Zbrane informacije o
naši spletni strani se uporabljajo za izdelavo poročil o uporabi naše spletne strani. Googlov
pravilnik o zasebnosti je na voljo na naslovu: https://www.google.com/policies/privacy/.
Uporabljamo torej nujne piškotke, ki omogočajo osnovno funkcionalnost ter analitične
piškotke, ki nam pomagajo izboljšati naše spletno mesto z zbiranjem in poročanjem o
informacijah o njegovi uporabi. Ker ti piškotki niso nujno potrebni za zagotavljanje našega
spletnega mesta, vas ob prvem vstopu na našo spletno stran zaprosimo za soglasje za
uporabo piškotkov.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani na napravo
uporabnika, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri
dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in
enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in
izkušnje. Piškotki shranjujejo podatke o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri
izvajanju raznih spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistik o navadah spletnega
uporabnika in spremljajo pogostost obiskovanja določene spletne strani.
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