
 

 

 
 
 
 
 

 
Pravilnik o zasebnosti 
 
Katere podatke zbiramo? 
 
Vaše podatke zbiramo, ko oddate naročilo, se naročite na naše novice, odgovorite na anketo 
ali izpolnite obrazec. 
 
Pri naročanju ali registraciji na naši spletni strani boste morali morda, kjer bo to potrebno, 
vnesti svoje: ime, e-poštni naslov ali telefonsko številko. Ob obisku naše spletne strani pa ste 
lahko anonimni. 
 
Za kaj bomo uporabili vaše podatke? 
 
Vse informacije, ki jih dobimo od vas, se lahko uporabljajo za naslednje namene: 
Prilagajanje ponudbe vašim željam (vaše informacije nam pomagajo, da se bolje odzovemo 
na vaše individualne želje). 
 
Izboljšanje naše spletne strani (na podlagi informacij in povratnih informacij, ki jih dobimo 
od vas, si nenehno prizadevamo izboljšati svoje spletne strani in ponudbo). 
Izboljšanje storitev (vaše informacije nam pomagajo, da se učinkoviteje odzovemo na vaše 
zahteve in potrebe). 
 
Občasno pošiljanje e-pošte. Vaš E-poštni naslov zagotavlja obdelavo naročil in ga lahko 
uporabimo za pošiljanje informacij in sprememb vaše rezervacije, poleg tega nanj občasno 
pošiljamo novičke in ponudbe, povezane z novimi produkti, posebnimi ponudbami itn. 
Opomba: Če se želite kadarkoli odjaviti od prejemanja e-poštnih sporočil v prihodnosti to 
storite s klikom na »odjava« v posameznem sporočilu. 
 
Posredovanje informacij tretjim, zunanjim strankam 
 
Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo in jih ne posredujemo zunanjim 
strankam. To ne vključuje zaupanja vrednih zunanjih strank, ki nam pomagajo pri delovanju 
naše spletne strani, vodenju našega poslovanja ali pa so prevzeli kakšno naročilo v zvezi z 
vašo rezervacijo, traja pa, dokler se te stranke strinjajo, da so te informacije zaupne. Prav 
tako lahko razkrijemo podatke, če menimo, da je to v skladu z zakonom, z našim 
pravilnikom, ali če s tem varujemo naše pravice ali pravice drugih, lastnino ali varnost. 
 
Lokacije podatkovnih centrov 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Nogometna zveza Slovenije lahko prenaša in obdeluje podatke uporabnikov kjerkoli po 
svetu, kjer izvaja procese v zvezi z obdelavo podatkov. Nogometna zveza Slovenije bo 
neprestano zagotavljala ustrezno raven varstva obdelanih osebnih podatkov o uporabnikih v 
skladu z zahtevami zakona o varstvu podatkov. 
 
Privacy Shield 
 
V primeru obdelovanja osebnih podatkov - zaščitenih s splošnimi predpisi o varstvu 
podatkov (GDPR) v državah, ki jih Evropska komisija ni določila za zagotavljanje ustrezne 
ravni varstva osebnih podatkov, bo Nogometna zveza Slovenije poskrbela za ustrezno 
zaščito (v povezavi z GDPR) za vse takšne osebne podatke na način, da bo sodelovala z 
obdelovalci podatkov, ki so sami potrdili skladnost z načeli Privacy Shielda. 
 
Vaše soglasje 
 
Z uporabo naše spletne strani soglašate z našim pravilnikom o zasebnosti. 
 
Spremembe našega pravilnika o zasebnosti 
 
Če se odločimo za spremembo naše politike zasebnosti, bomo te spremembe objavili na tej 
strani. 
 
Pišite nam 
 
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s pravilnikom o zasebnosti nam lahko pišete na 
spodaj navedene kontakte: 
 
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
PREDOSLJE 40 A 
4000 KRANJ 
TEL: 04 2759 400 

https://www.privacyshield.gov/welcome

