ZASEBNOST
Varstvo podatkov v skladu z GDPR
Upravljalec osebnih podatkov
Upravljalec osebnih podatkov je gospodarska družba Borza Nepremičnin d.o.o., Pokopališka
cesta 6, 3000 Celje (v nadaljevanju upravljalec).
Upravljalec se zavezuje varovati Vaše podatke. Naša zasebna politika določa vsebino
podatkov, ki jih pridobimo, način pridobivanja podatkov in uporabo le-teh. V celoti spoštujemo
naše zaveze po zakoniti in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi
zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo
njihovo zaupnost ter preprečujemo njihovo izgubo oz. nenamerno uničenje ves čas obdelave.
Vrste osebnih podatkov
Podatke, ki jih upravljalcu posredujete in katere skrbno hrani, zajemajo: podatki o uporabniku
(ime, priimek, e-naslov, telefon), podatki o pregledanih oglasih, podatki o času uporabe spletne
strani borzanepremicnin.com, podatki o nepremičnini (ki jo bodisi prodajate oziroma jo želite
kupiti). Vaše podatke zabeležimo, ko oddate ponudbo na naši spletni strani, ko nas
kontaktirate, posredujete podrobnosti o vaših željah za nakup nepremičnine oziroma, ko vam
omogočimo ogled določene nepremičnine.
Namen obdelave osebnih podatkov
Upravljalec bo osebne podatke obdeloval v skladu z naslednjimi nameni: pošiljanje odgovorov
na izpolnjene kontaktne obrazce na spletni strani borzanepremicnin.com
Prenos osebnih podatkov
Vsi podatki se varujejo skladno z EU zakonom o General Data Protection Regulation. S
posredovanjem podatkov se strinjate z našim načinom varovanja podatkov in obdelavo le-teh.
Obvezani smo varovati vse podatke in jih ne smemo posredovati tretjim osebam. Upravljalec
bo osebne podatke posredoval pogodbenim obdelovalcem (obdelovalci osebnih podatkov) ter
v primeru suma kršitve splošnih pogojev tudi ostalim osebam, katerih sodelovanje je potrebno
pri pregonu kršitelja (državni organi). Upravljalec osebne podatke ne razkriva in ne prenaša v
tretje države ali mednarodne organizacije.
Obdelovalci osebnih podatkov
Poleg družbe Borza Nepremičnin d.o.o. (in njenih zaposlenih) kot upravitelj, osebne podatke
v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljalcu
nudijo podporne storitve oz. tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (npr. vzdrževalci
spletne strani).
Vaše pravice
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko zahtevate dostop, dopolnitev,
popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov. Dane privolitve v
obdelavo osebnih podatkov se kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličejo s pisno
zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave,
ki se je na podlagi privolitve izvajal do njenega preklica. Imate pravico vložiti pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali drugače
obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Roki hrambe osebnih podatkov
Upravljalec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov
obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zastavljenega cilja, če so pridobljeni na podlagi
privolitve, pa do preklica. Osebne podatke se obdeluje do izpolnitve namena oz. v okviru
zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v
primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V zadnjem primeru
upravljalec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

PIŠKOTI
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov,
s katerimi dostopajo do interneta. Namen piškotkov je prepoznavanje posameznih naprav, ki
so jih uporabniki uporabili pri dostopu do spletnega mesta. Njihovo shranjevanje je pod
popolnim nadzorom spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen uporabnik, kar pomeni,
da lahko vsak uporabnik za shranjevanje piškotkov po želji omeji ali pa popolnoma onemogoči.
Zakaj so piškotki potrebni?
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.
Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. 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, s tem je
prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja
večina spletnih strani, saj so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je
v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika.
Če omenimo nekaj glavnih razlogov za uporabo piškotkov:
shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah
posamezne spletne strani),
pomoč pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine),
pomoč pri zbiranju različnih statistik in navad spletnega uporabnika (npr. spremljanje
pogostosti obiskovanja določene spletne strani…)
Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove in strukture svojih spletnih
strani ovrednotijo posamezne vsebine, spremljajo tipično “potovanje” posameznega
uporabnika skozi vsebinsko strukturo, opredelijo šibke točke, kjer npr. izgubijo večino
uporabnikov, ocenijo ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih na svojih spletnih straneh nudijo
uporabnikom.

