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Informativni pregled načina obdelave osebnih podatkov  

 
Zakonski odlok št. 196, iz dne 30. junija 2003 (“Zakon o varstvu osebnih podatkov”) predvideva varstvo oseb in drugih subjektov v smislu 
varovanja osebnih podatkov.   
Po navedenem odloku mora obdelava podatkov upoštevati zahteve pravilnosti, dovoljenosti in jasnosti ter varovanja zasebnosti in pravic 
posameznika. V skladu s 13. členom zakonskega odloka št.196/2003 vam posredujemo sledeče informacije:  
 

1. osebni podatki, ki so, tudi ustno, posredovani zgoraj navedenemu Podjetju s komercialnimi stiki, predpogodbenimi pogajanji ali  
pogodbenimi obveznostmi, bodo predmet obdelave, ki zajema zbiranje, registracijo, organizacijo, hrambo, spremembo, izbiro, 
žrebanje, primerjavo, uporabo, medsebojno povezovanje in druge operacije obdelave, ki se nanašajo na:   

2.  izpolnitve vseh zakonskih dolžnosti s strani Podjetja na področju računovodstva, davčništva in drugih zakonskih dolžnosti; 
3. pridobivanje predpogodbenih  informacij;  
4. izvajanje pogodb, sklenjenih s Podjetjem; 
5. z omejitvijo, na podatke o poteku ekonomskih dejavnosti, z namenom komercialnega informiranja, pošiljanja reklamnega 

materiala ali direktne prodaje, t.j. dejavnostim raziskovanja tržišča ali komercialnega obveščanja;   
6. nadaljevanje upravljanja (upravljanje proizvodnje in logistike), statističnih (študij in planiranje), računovodskih, davčnih in 

zavarovalnih ciljev ter zavarovanja kreditov;   
7. razvoj komercialnih in industrijskih povezav. 
8. Oddaja podatkov je fakultativna. 
9. Morebitna zavrnitev oddaje podatkov lahko oškoduje potek pogajanj, pri katerih so podatki zahtevani, ali ovira izpolnitev 

obveznosti, ki jih je Podjetje sprejelo.  
10. Podatki bodo lahko posredovani drugim družbam iz skupine Fiat in/ali drugim subjektom, delujočih v imenu podjetja, in pod 

posebnimi pogoji, po državah članicah EU, ali subjektom distribucijske mreže IVECO, z izključnim namenom izpolnitve  
dejavnosti, navedenih pod točko a) in bodo lahko razširjeni, z omejitvijo podatkov o imenu, naslovu, telefonski in/ali fax številki, 
dejavnosti, z namenom komercialne promocije. 

11. Obdelava bo lahko potekala ročno ali s pomočjo informacijskih inštrumentov.  
12. Nosilec obdelave: IVECO S.p.A odgovorni za obdelavo: ažuriran seznam do sedaj odgovornih o dejavnostih obdelave, 

navedenih pod točko a), je na razpolago na naslovu: IVECO S.p.A. - Legal Affairs Via Puglia 35, 10156 Torino. 
 

V skladu s 7. členom zakonskega odloka št. 196/2003, ki je prikazan v nadaljevanju, lahko Prosilec v vsakem trenutku uveljavlja pravico v 
odnosu do nosilca obdelave.  
 
Zakonski odlok št..196/2003, 
 
Člen 7 – Pravica dostopa do osebnih podatkov in druge pravice  
 

1. Prosilec ima pravico zahtevati dokazilo o obstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo, čeprav še niso registrirani, in njihovo 
posredovanje v razumljivi obliki.    

2. Prosilec ima pravico zahtevati informacije o: 
a) izvoru osebnih podatkov; 
b) namenu in načinu obdelave; 
c) uporabljenem načinu v primeru obdelave s pomočjo elektronskih inštrumentov; 
d) podatkih nosilca, odgovornih in predstavnikov, imenovanih po členu 5, odstavek 2; 
e) subjektih in kategorijah, kamor lahko sporoči osebne podatke in o predstavnikih za njihovo varovanje, določenih s strani 

države, odgovornih in pooblaščenih. 
3. Prosilec ima pravico zahtevati: 

a) ažurirane, popravljene in, po potrebi, povezane podatke; 
b) izbris, popravek ali blokado podatkov, tudi tistih, ki jih ni potrebno hraniti v namene, za katere so bile zbrani in posledično 

obravnavani; 
c) potrditev, da so bile dejavnosti, navedene pod točko a) in b), obrazložene, tudi kar zadeva njihove vsebine, tistim, ki so jim 

bili podatki posredovani ali razširjeni, z izjemo, da se izkaže, da je taka izpolnitev nemogoča ali predstavlja uporabo 
sredstev, ki odstopajo od zakonite pravice. 

4. Prosilec ima pravico popolnega ali delnega nasprotovanja: 
a) obdelavi podatkov, čeprav samo z namenom zbiranja informacij; 



b) uporabi osebnih podatkov z namenom pošiljanja reklamnega materiala, direktne prodaje, raziskav tržišča ali 
komercialnega obveščanja. 

 

 


