
VRSTA PODATKOV, KI SE HRANIJO: 

1. Vrsta podatkov, ki se hranijo 

Osebni podatki: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska

številka. 

2. Namen hrambe: 

Podatki se hranijo za sledeče namene: 

* dostop do kupljenih online programov 

* pošiljanje naročenih pripomočkov 

* obveščanje o novostih Vadbene klinike in pošiljanje koristnih

brezplačnih vsebin  

3. Način hrambe: 

Podatki se hranijo v: 

*Bazi za dostop do online programov in pošiljanje poštnih pošiljk 

*Bazi za obveščanje o novostih Vadbene klinike in pošiljanje koristnih

brezplačnih vsebin  

4. Zaščitenost hrambe: 

Baze podatkov se shranjujejo na sledeče načine:  

*Baza podatkov  za dostop online programov in pošiljanje poštnih

pošiljk se od dne 25.5. 2018 hrani samo še na spletni strani Vadbene

klinike (bodisi v bazi portala Wordpres, bodisi na sami spletni strani,

odvisno od tega ali je uporabnik ustvaril svoj uporabniški račun), katere

uporabniško ime in geslo pozna samo Alja Malis. 

*Baza podatkov obveščanje o novostih Vadbene klinike in pošiljanje

koristnih brezplačnih vsebin se hrani v programu Mailchimp z

uporabniškim imenom in geslom, ki ga pozna samo Alja Malis.  
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5. Dostop drugim osebam: 

Občasno se podatki posredujejo še: 

*Računovodstvu Vadbene klinike (izdani računi) 

P*ošta Slovenije d.o.o. (ime, priime in naslov stranke za dostavo paketa) 

*Luka Žgur sp, izdelovalec spletne strani. 

VRSTA PODATKOV, KI SE NE HRANIJO: 

Ne hranijo se email naslovi in telefonske številke obiskovalcev spletne

strani, ki pošljejo obrazec s povpraševanjem. Ta obrazci se manifestirajo

v obliki elektronskega sporočila na info mailu vadbene klinike

(info@vadbenaklinika.si), ki je zaščiteno z geslom in kjer se jih sproti

trajno briše. 

STANJE DO 25.5.2018 

Obstaja enotna baza za vse omenjene vrste pridobljenih podatkov na

portalu Mailchimp. Način shrambe je enak. Obstoječa enotna baza se ne

da ločiti po segmentih namena (2. točka zgoraj), zato ostaja

nespremenjena. Vsi njeni ‘uporabniki’ bodo na dan 25.5.2018 obveščeni o

posodobitvah ukrepov iz varstva osebnih podatkov po GDRP. 

PROSTOR, KJER SE PODATKI HRANIJO: 

Prostor, kjer se podatki hranijo je virtualni prostor in ne računalniški

sistem (Mailchimp, Wordpress in Google drive). Do njih ze z

uporabniškim imenom in geslom lahko dostopa iz katerekoli naprave z

internetno povezavo. Zaradi varnosti gesla spreminjamo večkrat letno in

vsakič, ko je geslo zaradi potrebe dela poslano osebam iz točke pet.. 
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OPRAVLJENE POSODOBITVE V SKLADU Z GDRP, 25.5.2018: 

*Ločevanje baz uporabnikov glede na namen. 

*Obveščanje o novostih Vadbene klinike in pošiljanje koristnih

brezplačnih vsebin samo tistim na novo vpisanim uporabnikom, ki so za

to izrecno izkazali željo in se preko v ta namen na novo ustvarjenega

obrazca na lastno voljo vpisali v ločeno bazo za obveščanje o novostih

Vadbene klinike in pošiljanje koristnih brezplačnih vsebin. 

Alja Malis sp in 

Alja Malis direktorica Vadbena klinika d.o.o. 

V Ljubljani dne, 25.5.2018  
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