
Politika zasebnosti Impact Huba Ljubljana

Impact Hub je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov in vaše zasebnosti.

Politika zasebnosti predstavlja obsežen in pregleden vpogled v to, kako med

vašim obiskom spletne strani zbiramo podatke ter kako z njimi upravljamo in

jih obdelujemo. Politika zasebnosti zajema tudi možnosti, ki vam omogočajo

vplivanje na obdelavo vaših podatkov. Z njimi vam želimo omogočiti popoln

nadzor nad vašimi osebnimi podatki.

I. Pogoji

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo

živo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki");

fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je tista, ki jo je mogoče neposredno ali

posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime,

identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali



več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko,

kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

"Občutljivi osebni podatki" pomenijo osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali

etnično poreklo, politično opredelitev, verska ali filozofska prepričanja,

članstvo v sindikatu; podatke o zdravju ali spolnem življenju in spolni

usmerjenosti; genetske podatke ali biometrične podatke.

"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz postopkov, ki se izvajajo na

osebnih podatkih ali na zbirkah osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi

ali brez, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje,

prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s

prenosom, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, uskladitev ali

kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje.

"Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki", pomeni fizično

osebo, katere osebne podatke obdeluje upravljavec ali obdelovalec.



"Upravljavec podatkov" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ,

agencijo ali druge organe, ki sami ali skupaj z drugimi določajo namene in

sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva take

obdelave določa pravo Evropske unije ali države članice, lahko upravljavec ali

posebna merila za njegovo imenovanje določi pravo EU ali države članice.

"Obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali

drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

"Maker" pomeni zaposlenega ali ustanovitelja lokalnega Impact Huba ali

osebo, ki je v pogodbenem razmerju z Impact Hubom, ki je primerljivo z redno

zaposlitvijo.

"Član" pomeni član lokalnega Impact Huba.

II. Kdo smo

Impact Hub Ljubljana, zavod za podjetništvo in razvoj, z matično številko

8590800000, je registriran na naslovu Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

III. Katere osebne podatke obdelujemo



Glede na vašo uporabo naše spletne strani obdelujemo različne podatke.

1) Če jih aktivno posredujete vi ali vaš delodajalec, lahko obdelujemo

kontaktne podatke. Kontaktni podatki lahko vključujejo vaše ime, poštni

naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in druge informacije, ki nam

omogočajo stik z vami.

Namen

Vaše kontaktne podatke lahko obdelujemo z namenom omogočanja

izvajanja in sodelovanja v storitvah, programih in dogodkih ter za

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas (partnerstva in programi); za

namene komunikacije z vami in pošiljanje elektronskih novic, za obveščanje o

naših storitvah, programih in dogodkih (trženje).

Pravne podlage za obdelavo so:

● Partnerstva in programi: izpolnjevanje pogodbe ali pravni interes ali

soglasje.



● Komunikacija: Soglasje ali izpolnjevanje pogodbe.

● Oglaševanje: pravni interes, in sicer kadar so izpolnjene zahteve GDPR in

direktive o e-zasebnosti ali soglasje.

2) V primeru, da informacije aktivno posredujete vi ali vaš delodajalec, lahko

obdelujemo podatke, ki se nanašajo na vaše delo ("podatki, povezani z

delom"). Podatki, povezani z delom, lahko vključujejo vaše podjetje,

podrobnosti o podjetju in kraj dela.

Namen

Vaše podatke, povezane z delom, obdelujemo tako, da omogočimo

sodelovanje v programih in dogodkih ter izpolnimo pogodbene obveznosti do

vas (partnerstva in programi).

Pravna podlaga za obdelavo je izvajanje pogodbe.

3) Lahko obdelujemo podatke, ki se nanašajo na vašo uporabo spletnih strani

("podatki o uporabi"). Podatki o uporabi lahko vključujejo informacije o



spletnem mestu, s katerega ste prišli (napotitelj), informacije o tem, katere

podstrani so bile obiskane ali kako pogosto, informacije o trajanju ogleda

podstrani in druge informacije, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih

straneh. Podatke o uporabi zagotavlja Google Analytics.

Namen

Vaše kontaktne podatke obdelujemo za optimizacijo svoje spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo je pravni interes.

IV. Tretje osebe, ki zbirajo osebne podatke na naših spletnih straneh

Naša spletna stran je zgrajena s sistemom za upravljanje vsebin WordPress.

Za zbiranje prijav na naše e-novice in zahteve prek naše članske strani

uporabljamo WordPressov vtičnik, imenovan Gravity Forms. Ti obrazci zbirajo

podatke, ki jih posredujete, in jih shranjujejo na WordPressu ter naši ekipi

omogočajo dostop do adreme za pošiljanje novic oziroma posredovanje

informacij o članstvu v našem Impact Hubu.



Več informacij in pravilnik o zasebnosti WordPressa najdete tukaj:

https://wordpress.org/about/privacy/

V. Kako uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za opisane namene. Če se

odločimo za uvedbo novih uporab vaših osebnih podatkov, ki niso zajete v

omenjenih namenih, bomo najprej nadgradili in prilagodili ta pravilnik o

zasebnosti ter vas o spremembah obvestili.

VI. Dostop do vaših podatkov

Uporabljamo naslednje obdelovalce tretjih oseb:

1) Gostovanje spletnih strani:

a) Strežnik spletne strani omogoča WPMU Dev – več informacij o WPMU Dev.

in njihovem pravilniku o zasebnosti najdete na:

https://incsub.com/privacy-policy/

c) WordPressov vtičnik Gravity Forms shranjuje informacije, ki jih obiskovalci

spletnega mesta navedejo v obrazcih na spletni strani Impact Hub, več o

https://wordpress.org/about/privacy/
https://incsub.com/privacy-policy/


WordPressu in njihovi politiki zasebnosti pa najdete na:

https://wordpress.org/about/privacy/

2) E-pošta:

c) Za e-poštno komunikacijo z našimi strankami in obiskovalci naše spletne

strani se uporablja G Suite. Več informacij o Googlovem G Suitu in pravilniku o

zasebnosti najdete na naslovu: https://gsuite.google.com/security

d) Za naše e-novice uporabljamo MailChimp. Več informacij o MailChimpu in

njihovem pravilniku o zasebnosti najdete na:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

VII. Varnost podatkov

Varnost vseh vaših osebnih podatkov je za nas pomembna. Po naših

najboljših močeh sprejemamo ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe za

zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali

nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo, uničenjem ali škodo. Medtem ko si

prizadevamo zaščititi vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti ali jamčiti

https://wordpress.org/about/privacy/
https://gsuite.google.com/security
https://mailchimp.com/legal/privacy/


za varnost kakršnih koli podatkov, ki nam jih neposredno ali posredno

posredujete, in to storite na lastno odgovornost.

VIII. Vaše pravice

Podeljujemo vam vse pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih evropska

splošna uredba o varstvu podatkov zagotavlja posameznikom, na katere se

nanašajo osebni podatki. Te pravice vključujejo:

1) Pravico do dostopa do podatkov

Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o vas,

ter zahtevati posebne informacije in vpoglede o tem, kako obravnavamo,

delimo, shranjujemo in kako drugače obdelujemo te osebne podatke. Če

želite uveljaviti to pravico, vložite zahtevo za dostop po e-pošti. V 30 dneh po

tej zahtevi vam bomo posredovali kopijo vseh osebnih podatkov, ki jih imamo

o vas, in vam razložili podrobnosti o obravnavi vaših osebnih podatkov.

2) Pravico do popravka

V primeru, da so osebni podatki, ki jih shranjujemo o vas, napačni, netočni ali

zastareli, imate pravico zahtevati, da te napake odpravimo. Za uveljavitev te



pravice je dovolj, da nam napake posredujete v e-poštnem sporočilu na

spodnji naslov.

3) Pravico do izbrisa ("pravica do pozabe")/umik privolitve

V vsakem trenutku ste popolnoma svobodni, da prekličete kakršno koli

soglasje, ki ste ga dali, tako da to navedete v e-poštnem sporočilu. Zaradi

takšnega umika soglasja bomo v naslednjih 30 dneh storili vse, kar je v naših

razumnih zmožnostih, da zagotovimo prenehanje obdelave in shranjevanja

osebnih podatkov o vas, in bomo zahtevali, da to storijo tudi naši partnerji, ki

imajo dostop do vaših osebnih podatkov.

4) Pravico do ugovora na obdelavo

Poleg pravice do izbrisa vam podeljujemo pravico do ugovora zoper

obdelavo vaših osebnih podatkov. To pravico uveljavljate tako, da to

navedete v e-sporočilu. Takoj ko boste vložili ugovor, bomo morali dokazati,

da imamo prepričljive razloge za nadaljevanje obdelave ali da je obdelava

potrebna v zvezi z našimi pravnimi pravicami. Če tega ne moremo dokazati,

bomo zadevno dejavnost obdelave nemudoma ustavili.



5) Pravico do omejitve obdelave

V primerih, ko mi ali partnerji, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov,

pravno ne moremo izbrisati ustreznih osebnih podatkov (na primer v primeru,

da so podatki potrebni za namene uveljavljanja ali obrambe pravnih

zahtevkov) ali kadar ne želite, da se podatki izbrišejo, lahko podatke še naprej

shranjujemo, vendar ste upravičeni omejiti namene, za katere se podatki

lahko obdelujejo, in sicer tako, da to navedete v e-pošti.

IX. Spremembe pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe te politike zasebnosti. Če bomo

bistveno spremenili ta pravilnik o zasebnosti, vas bomo o tem obvestili po

e-pošti ter posodobili zgornjo številko različice in datum. Vaše nadaljevanja

sodelovanja z nami po tem, ko ste bili obveščeni o spremembah, pomeni

vašo privolitev k spremenjeni politiki zasebnosti.

X. Veljavno pravo

V skladu z zakonom to politiko zasebnosti in njene pogoje ureja in razlaga

slovenska zakonodaja o varstvu podatkov, o vseh pravnih sporih v zvezi s to



politiko zasebnosti, njeno razlago in našim ravnanjem z vašimi osebnimi

podatki pa odločajo slovenske pristojnosti.

XI. Povratne informacije in kontakt

Če želite uveljavljati svoje pravice, imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to

politiko ali nas želite kontaktirati ali izvedeti več o tem, kako uporabljamo

osebne podatke, se lahko na nas obrnete prek

support.ljubljana@impacthub.net ali po pošti na: Impact Hub Ljubljana,

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.


