Continental Adria pnevmatike d. o. o. vaše podatke obdeluje v kontekstu vaše uporabe spletnih strani
continental-pnevmatike.si in skladnosti z ustreznimi pravnimi uredbami
1. Splošno
Osebne podatke, ki ste jih vnesli, zbira, obdeluje in uporablja soorganizator dogodka Continental Adria
pnevmatike d. o. o. in organizator dogodka AGENCIJA 101 d. o. o. z namenom izvajanja pogodbe v
okviru uporabe spletnih strani https://www.drivingexperience.si/. V kolikor to zahteva izvajanje
pogodbe, se lahko podatki posredujejo podjetjem, povezanim z Continental Adria pnevmatike d. o. o.
na podlagi razdelka 15 in naslednjih nemškega zakona o delniških družbah, kot je določeno v
Zavezujočih poslovnih pravilih podjetja Continental.
Če zakon to dovoljuje in/ali zahteva, se lahko podatke ovrednoti z namenom poročanja (npr. statistike).
Vaši podatki bodo zbrani, obdelani in uporabljeni zgolj v skladu z ustreznimi uredbami o varstvu
podatkov (tj. z vašim soglasjem).

Za zagotovitev spletnih strani continental-pnevmatike.si (npr. tehnične podpore) podatke
posredujemo našemu ponudniku storitev,
- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany
- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and
- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und
medienproduktion GmbH v našem imenu zbere in obdela vaše osebne podatke, če je to potrebno za
izvajanje pogodbe (na podlagi Sporazuma o obdelavi podatkov oz. na podlagi standardnih pogodbenih
klavzul EU, če Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro filmund medienproduktion GmbH deluje zunaj EU).
V skladu z zakonskimi določbami so vsi vaši podatki strogo zaupni.

2. Zbiranje in obdelava podatkov
Continental Adria pnevmatike d. o. o. hrani osebne podatke uporabnikov spletnih strani storitev
podjetja continental-pnevmatike.si le, če je za to prejelo njihovo soglasje. Edini shranjeni podatki se
nanašajo na datum in čas obiska, obiskane strani, uporabo kazalca na spletni strani, uporabljene
funkcije strani in spletišča, s katere je uporabnik pridobil dostop do spletišč podjetja Continental. IP naslov je posredovan anonimno, uporabljen pa je zgolj za dodelitev geografske lokacije na ravni mesta.
Continental Adria pnevmatike d. o. o. uporablja te podatke za merjenje aktivnosti spletišč, pripravo
statistik in izboljšanje storitev in informacij, ki so na voljo prek spletišč.
Osebni podatki uporabnikov se uporabljajo zgolj za obdelavo poizvedb v kontekstu izraženega soglasja
ali v skladu z ustreznimi uredbami o varstvu podatkov. Na podlagi pravnih zahtev je podjetje
Continental uveljavilo globalna, enovita in notranja Pravila o varstvu podatkov (Zavezujoča poslovna
pravila), s katerimi ureja varovanje vaših osebnih podatkov.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. hrani podatke, vnešene v spletišča ali podatke, predložene za
postopek, npr. ime, podjetje, elektronsko pošto, naslov in telefonsko številko, zgolj za osebno
komunikacijo z vami. Podatki so shranjeni in/ali uporabljeni zgolj zaradi obdelave vaših
poizvedb/zanimanja/udeležbe v nagradni igri. Podatki bodo izbrisani po zaključku vaše
poizvedbe/zanimanja, če njihov izbris ne nasprotuje kakršnim koli zakonskim dolžnostim glede
hranjenja evidenc.
Podatki bodo hranjeni in upravljani tudi na strani organizatorja, AGENCIJA 101, inovativne marketinške
in organizacijske rešitve, d.o.o. v skladu z ustreznimi uredbami o varstvu podatkov.

3. Pravice v zvezi z osebnimi podatki posameznika
3.1 Upoštevajte, da imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s Splošno
uredbo o varstvu podatkov EU (EU GDPR) naslednje pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov:
Pravica do podatkov v skladu s 13. in 14. členom EU GDPR
Pravica do dostopa v skladu s 15. členom EU GDPR
Pravica do popravka v skladu s 16. členom EU GDPR
Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom EU GDPR
Pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom EU GDPR
Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom EU GDPR

Če imate kakršna koli vprašanja o tem, se obrnite na našega nadzornika za varstvo podatkov po
elektronskem naslovu info@drivingexperience.si

3.2 V skladu z 21. členom EU GDPR imate pravico kadar koli preklicati soglasje z zbiranjem,
obdelavo/hranjenjem in uporabo vaših osebnih podatkov. Soglasje morate preklicati pisno na naslovu
Continental Adria pnevmatike d. o. o., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia ali po elektronski pošti
info@drivingexperience.si.

3.3 Našim pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov lahko s svojimi vprašanji ali pritožbami
pišete kadar koli (tudi po elektronski pošti). Elektronski naslov: info@drivingexperience.si. Prav tako
se lahko obrnete na ustrezne organe za varstvo podatkov, če so na voljo.

4. Varstvo shranjenih podatkov
Naše podjetje in Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro filmund medienproduktion GmbH uporabljata tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, s katerimi vaše
osebne podatke varujeta pred manipulacijo, izgubo in uničenjem ter nepooblaščenim osebam
preprečujeta dostop do njih. Varnostne ukrepe vseskozi izboljšujemo in prilagajamo v skladu z

najnovejšimi tehnologijami. Ker lahko predložene podatke, ki niso šifrirani, potencialno vidijo tretje
osebe, poudarjamo, da za podatke, prenesene prek interneta (npr. prek elektronske pošte), ne
moremo zagotoviti varnega prenosa. Zato je bolje, da občutljivih podatkov ne prenašate ali pa jih
prenašate zgolj prek varne povezave (SSL). Če se ob dostopu do strani in datotek od vas zahtevajo
osebni podatki, upoštevajte, da prenos tovrstnih podatkov prek interneta morda ni varen, in da obstaja
tveganje, da bodo vaše podatke videle in z njimi manipulirale nepooblaščene osebe.

5. Piškotki
Ob obisku našega spletišča/uporabi naših orodij/storitev se lahko podatki shranijo na vašem
računalniku v obliki piškotkov. Ti se uporabljajo zgolj za zagotovitev delovanja spletišč. Drugi piškotki
(npr. tisti, ki se nanašajo na uporabo spletišča) se ustvarijo samo z vašim soglasjem (glejte Politiko
piškotkov). Piškotke lahko tudi zavrnete – to možnost lahko izberete v nastavitvah svojega brskalnika,
vendar upoštevajte, da zaradi tega morda ne boste mogli v celoti uporabiti raznih funkcij
spletišča/orodij/storitev.

6. Google Analytics
To spletišče uporablja Google Analytics, orodje za spletno analizo podjetja Google Inc. (“Google”).
Google uporablja piškotke – besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik, da lahko spletišče
enostavneje analizira načine njene uporabe. Podatki, ki jih o vaši uporabi spletišč ustvarijo piškotki,
bodo posredovani v Googlov strežnik v ZDA, kjer se bodo shranili
V primeru aktivirane anonimizacije IP-naslova bo Google odstranil/anonimiziral zadnjih osem mest
vašega IP-naslova za države članice EU in ostale države pogodbenice Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru. V izjemnih primerih se lahko vaš IP-naslov v celoti pošlje Googlovim
strežnikom v ZDA, kjer ga bodo skrajšali. To spletišče uporablja aktivno anonimizacijo IP-naslova.
Google bo v imenu ponudnika spletišča te podatke uporabil za vrednotenje vaše uporabe spletišča,
ustvarjanje poročil o aktivnosti na spletišču za njenega ponudnika ter omogočanje drugih storitev,
povezanih z aktivnostjo spletišča in uporabo interneta, namenjenih ponudniku spletišča.
Google vašega IP-naslova ne bo povezoval s katerimi koli podatki, ki jih ima. Piškotki na našem spletišču
se uporabljajo zgolj z vašim soglasjem. Obenem lahko shranjevanje piškotkov trajno preprečite z
ustreznimi spremembami v nastavitvah vašega brskalnika, vendar upoštevajte, da zaradi tega morda
ne boste mogli v celoti uporabiti vseh funkcij tega spletišča. Prav tako lahko Googlu preprečite zbiranje
in uporabo podatkov (piškotkov in IP-naslova) s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki ga
najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Piškotki na našem spletišču se shranjujejo zgolj z vašim soglasjem. Obenem lahko shranjevanje
piškotkov trajno preprečite z ustreznimi spremembami v nastavitvah vašega brskalnika, vendar
upoštevajte, da zaradi tega morda ne boste mogli v celoti uporabiti vseh funkcij tega spletišča.

8. Deljenje na družbenih omrežjih:

Če na našem spletišču uporabite funkcijo »Deli«, pri tem svojih osebnih podatkov ne posredujete
zadevnemu družbenemu omrežju. Če vsebine z našega spletišča delite preko lastnega profila, na

vsebino in obseg podatkov, ki jih zberejo ta omrežja, ne moremo vplivati. V tem primeru veljajo pogoji
uporabe in pravilniki o zasebnosti posameznih družbenih omrežij.
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