
   

 

  

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. OZ. 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE  
OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV   

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:   

Evidenca kupcev v promocijski akciji ‘Lepo je biti študent’, 20. 3.– 31. 12. 2023 oz. do preklica.  
Datum obvestila: 20. 3. 2023 

Upravljavec osebnih podatkov:    

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca   

Naziv upravljavca:   SGERM d.o.o.   

Naslov upravljavca:   Beloruska ulica 7, 2000 Maribor   

Kontaktni e-naslov 

upravljavca:   
info@sgermobil.si    

Kontaktna tel. št.   
upravljavca:   

gsm: +386 51 651 651   

Kontaktni e-naslov 

upravljavca za izvajanje 

pravic posameznika:   

info@sgermobil.si   

ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):   

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov   

Naziv DPO:   doc. dr. Miha Dvojmoč   

Kontaktni e-naslov DPO:   miha.dvojmoc@infocenter.si   

osebne podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in 
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).   

Več o obdelavi osebnih podatkov lahko preberete na naslednji spletni strani https://sgermobil.si/privacy-notice 

oz. https://sgermobil.si/images/uploaded/POLITIKA%20ZASEBNOSTI_v1_urejena_SGERM.pdf, za dodatne 

informacije pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov upravljavca, doc. dr. Miho 

Dvojmoča (miha.dvojmoc@infocenter.si).   

Obvestilo posameznikom je namenjeno posredovanju informacij posameznikom:   

- Od katerih se neposredno zbira osebne podatke (kot zahteva 13. člen Splošne uredbe o varstvu 

podatkov). Informacij s tega obrazca ni potrebno zagotoviti, kadar in kolikor posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, že ima te informacije.    

- Kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika (kot zahteva 14. člen Splošne uredbe o varstvu 

podatkov). Informacij s tega obrazca ni potrebno zagotoviti, kadar in kolikor posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, že ima te informacije, pa tudi v primerih, ko je zagotavljanje informacij 

nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren napor, ali pa je pridobitev ali razkritje izrecno določeno v 

zakonodaji z ustreznimi ukrepi za zaščito zakonitih interesov, ali pa morajo osebni podatki ostati zaupni 

ob upoštevanju obveznosti varovanja poklicne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezniku 

je potrebno zagotoviti informacije v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov oz. najpozneje v 
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enem mesecu po prejemu osebnih podatkov, v kolikor pa se osebni podatki uporabljajo za 

komuniciranje s posameznikom pa najpozneje ob prvem komuniciranju s tem posameznikom, oz. v 

kolikor je predvideno razkritje drugemu uporabniku, najpozneje ob prvem razkritju, in kadar upravljavec 

ob nadaljnji obdelavi osebne podatke obdeluje za drug namen.   

  



   

 

 

  

  

V rubriki osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so opredeljeni vidiki obdelave, iz katerih je razvidno, ali se osebni  
podatki pridobivajo od posameznika ali iz drugih virov (npr. od drugih upravljavcev, iz javno dostopnih virov, od  
drugih posameznikov itd.).    

Omenjeni členi se nanašajo na člene Splošne uredbe o varstvu podatkov.        

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo    

Študenti z veljavnim statusom študenta lahko ob predložitvi obojestranske kopije študentske izkaznice  
uve ljavljajo popust v promocijski akciji 'Lepo je biti študent'', ki traja od  20 .  3 . 2023 do  31 .  12.   2023. Popust  
velja na določene artikle iz ponudbe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov in se upošteva ob  
predložitvi veljavne študentske izkaznice. Popus t se uveljavlja s predloženo kopijo študentske izkaznice na  

  prodajnih mestih oz. če gre za naročilo preko spleta, naknadno za realizacijo pošlje skenirano, kopirano ali 
fotografirano študentsko izkaznico (obojestransko).   S kopijo študentske  izkaznice študent dokazuje aktiven  
status študenta in izp                                         olnjevanje pogoja nakupa po akcijski ceni. Promocijska akcija vključuje tudi 

možnost koriščenja ugodnosti  za aktivne profesorje, ki se morajo prav tako izkazati z dokazilom o 

zaposlitvi na višješolskem zavodu. Mehanika posredovanja  in obdelava dokazil velja torej za študente in 

profesorje. 

  
  

    

    
  



   

 

 
   

  



   

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 

podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:   

Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki 

upravljavca).   

Pravica 

dostopa 

posameznika, 

na katerega 

se nanašajo 

osebni 

podatki  

(15. člen)   

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim 

obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do informacij, kot jih predvideva 15. člen 

Splošne uredbe o varstvu podatkov.   

Pravica do 

popravka (16.   
člen)   

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez 

nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih 

osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.   



   

 

Pravica do 

izbrisa 

(»pravica do 

pozabe«) (17. 

člen)   

 
Pravica do 

omejitve   
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da   

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da  
upravljavec brez nepotrebnega odlaša nja izbriše osebne podatke v zvezi z  
njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega  
odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: osebni podatki niso več potrebni za  
namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; posameznik,  na  
katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere  
poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna  
podlaga; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi  
ugovarja (glej pravico do ugovora); ose bni podatki so bili obdelani nezakonito;  
osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s  
pravom Unije in Republike Slovenije.    
Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: za  
uresničevanje pravice do svobode i zražanja in obveščanja; za izpolnjevanje  

pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v  
javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;  
iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;  za namen arhiviranja  
v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali  
statistične namene; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.  
Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti  
zgora j.    



   

 

obdelave (18. člen)   upravljavec omeji obdelavo v primeru, če je izpolnjen kateri od sledečih 
pogojev: posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki 
upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava 
nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje 
izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; 
upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč 
jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje 
posameznik, na katerega se nanašajo; je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali 
zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.   
Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko 

podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le: s 

privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo; za uveljavljanje, izvajanje 

ali obrambo pravnih zahtevkov; zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne 

osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije. 

Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti 

zgoraj.   

Obveznost obveščanja v 

zvezi s popravkom ali 

izbrisom osebnih podatkov 

ali omejitvijo uporabe (19.  

člen)   

Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči 

vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če se to izkaže za nemogoče 

ali vključuje nesorazmeren napor.   

Pravica do prenosljivosti 

podatkov (20. člen)   
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme 

osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, 

splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te 

podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar: obdelava temelji 

na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 

Pravica je dopustna, kadar je tehnično izvedljiva. Uresničevanje te pravice ne 

posega v pravico do izbrisa.   

Pravica o ugovora (21. člen)   Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje za namene neposrednega trženja, 

zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v 

zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar 

je povezano s takim neposrednim trženjem.   

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:   

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:   
gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).   



   

 

  


