
 

 

Izjava o varovanju 
osebnih podatkov strank 

 
 

 naslov: STUDIO REBEKA, Jasna Piskar Jere s.p. Trnjava 6a, 1225 Lukovica, 
 spletna stran:  www.studiorebeka.si, 
 elektronska pošta:  studio.rebeka@gmail.com, 
 telefon: 040 350 660. 

 
Izjava o varovanju osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Studio Rebeka, Jasna 
Piskar Jere s.p. (v nadaljevanju: salon), ki vključujejo osebne podatke o strankah, ki so obiskali salon in koristili 
naše storitve (v nadaljevanju: stranka). 
 
Salon je upravljavec osebnih podatkov strank. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene 
obdelujemo/hranimo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas lahko zanimale. Za vsa 
dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov salona ali osebno v salonu. 
 
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 01.09.2019. 
 
Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni 
strani. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o 
tem nemudoma obvestili. 
 

Katere osebne podatke hranimo/obdelujemo: 
Salon za namen poslovanja uporablja sledeče podatke strank: 
 ime in priimek,  
 naslov, 
 davčna številka, 
 rojstni podatki, 
 e-naslov, 
 telefonska številka, 
 vrste storitev stranke, 
 slike naših izdelkov / storitev. 

 
 

Namen obdelovanja/hranjenja osebnih podatkov: 
Salon obdeluje vaše osebne podatke za: 
 zbiranje osebnih podatkov za interno evidenco strank s katerimi poslujemo, 
 zbiranje osebnih podatkov za evidenco dokazil o seznanjanju strank, pri storitvah za katere je to  

zahtevano, o morebitnih stranskih učinkih pri posamezni storitvi za katero se stranka odloči. 
 

Kako dolgo hranimo osebne podatke: 
Salon hrani podatke o strankah skladno z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki 
varno izbrišejo oziroma trajno uničijo. V kolikor želite, da se vaši podatki izbrišejo/uničijo pred veljavnim rokom, 
lahko zahtevate izbris/uničenje s pisno izjavo, ki jo oddate preko elektronske pošte ali osebno v salonu.  
 

Kdo ima dostop do osebnih podatkov: 
Salon osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen: 

 po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja  
konkretnega postopka. 
 

 



 

 

Kako so osebni podatki varovani / shranjeni: 
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. 
To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred 
nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do 
osebnih podatkov. 
 

Kako lahko uveljavljate pravice glede varstva osebnih podatkov: 
Kot stranka imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do 
njihovega popravka in/ali izbrisa/uničenja. Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, pisno podajte izjavo o vaši nameri preko elektronske 
pošte ali osebno v salonu.  
 

Kako lahko umaknete svojo privolitev: 
Ko ste že podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev pisno podajte 
izjavo o vaši nameri preko elektronske pošte ali osebno v salonu. 
 

Kako vložiti pritožbo: 
Če se želite pritožiti glede ravnanja salona z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pisno na elektronski 
naslov ali osebno v salonu. 
 

Kako lahko stopite v stik z nami: 
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, 
pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na nas preko splošnih kontaktnih podatkov navedenih v tej izjavi, preko 
elektronske pošte ali osebno v salonu. 
 

Pritožbe: 
V primeru vprašanj in pritožb v zvezi s splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na organ 
za varstvo podatkov, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski Pooblaščenec RS, dosegljiv na spodnjem 
naslovu: 
 

Informacijski pooblaščenec,  
Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana, 
T: 01 230 97 30,   F: 01 230 97 78,    e-pošta: gp.ip@ip-rs.si 

 

Informacije o osebnih podatkih in izbris: 
V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov GDPR ima vsaka stranka pravico, da kadarkoli zaprosi salon, 
da mu izroči vse osebne podatke o njem, ki jih ima v svoji lasti, ali zahteva izbris vseh podatkov iz njegovih 
evidenc. Salon je dolžan omenjene podatke izročiti ali na željo stranke uničiti/izbrisati. Omenjeno ne velja za 
osebne podatke, ki jih mora salon v svojih arhivih hraniti do zakonsko določenega roka (izdani računi, poboti, 
sklenjene pogodbe, izjave pri storitvah za katere se zahteva pisna seznanitev o možnih stranskih učinkih,…) 
 
 
 
 
Ime in priimek stranke:_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Podpis stranke:___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:  Trnjava, ________________ 


