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Pravilnik o zasebnosti je sestavni del Splošnih pogojev uporabe (»Pogoji«) med vami (»vi«, »vas« in »vaš«)
in zavodom TRUHOMA, inovativni zavod za pomoč socialno ogroženim, Letališka cesta 33F, 1000
Ljubljana, Slovenija, matična številka: 8864420000, identifikacijska številka za DDV: 50456806
(»Truhoma«, »mi« in »nas«). Izrazi, uporabljeni v Pravilniku o zasebnosti, imajo enak pomen kot v Pogojih,
razen če je tukaj določeno drugače.

Pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako Truhoma in njene pridružene osebe zbirajo, uporabljajo,
obdelujejo, razkrivajo, delijo, prenašajo in varujejo osebne podatke, pridobljene z vašim dostopom do
Platforme ali Storitev oziroma z njihovo uporabo. Kadar od uporabnikov zahtevamo določene osebne
podatke, je razlog to, da moramo take podatke zbirati zaradi veljavne zakonodaje oziroma vladnih odredb,
ali pa to, da so pomembni za nekatere naše namene.

Prosimo vas, da si Pravilnik o zasebnosti preberete v celoti. Ko dostopate do Platforme in/ali Storitev, in
sicer ne glede na to, ali se za Storitve registrirate ali oz. ali se v Storitve prijavite ali ne, potrjujete,
razumete in soglašate z vsemi členi Pravilnika o zasebnosti. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali v
nikakršen namen, ki ni zajet v Pravilniku o zasebnosti ali Pogojih (vključno z drugimi našimi pravili
poslovanja), ne da bi vas o tem predhodno obvestili in pridobili vaše soglasje.

Najnovejši Pravilnik o zasebnosti vključuje elemente Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), saj
delujemo v skladu z njenimi pravili o obdelavi osebnih podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru
(EGP). Uporabljamo Standardne pogodbene klavzule, se opiramo na sklepe Evropske komisije o
ustreznosti določenih držav, kjer je primerno, ter pridobimo vaše soglasje za te prenose podatkov v tretje
države, če tako zahteva veljavna zakonodaja.

1. PODATKI, KI JIH ZBIRAMO
Ko se registrirate za in uporabljate Storitve in/ali Platformo, zbiramo naslednje vrste podatkov:

1.1 Podatki, ki nam jih posredujete ob registraciji
Ko ustvarite račun na Platformi, nam posredujete svoj e-poštni naslov, ime, domači naslov/naslov
podjetja, telefonsko številko in druge podatke, ki nam pomagajo pri identifikaciji (»identifikacijski
podatki«).

1.2 Podatki, ki jih zbiramo, ko uporabljate Storitve
1.2.1. Podatki o uporabi storitev
Ko dostopate do Storitev in jih uporabljate, lahko spremljamo in zbiramo podatke o sledenju, povezane z
uporabo, med drugim vašo telefonsko številko, datum in čas dostopa, vrsto naprave in identifikacijo
naprave, operacijski sistem in nastavitve strojne opreme, vrsto brskalnika in podatke, pridobljene od
operaterja omrežja, naslov IP, GPS, bazno postajo in brezžično lokalno omrežje (ang. WLAN) (»podatki o
uporabi storitev«). Truhoma lahko te podatke pridobi neposredno ali prek tretjih ponudnikov storitev.
Zbiranje podatkov o uporabi storitev pomaga našemu sistemu pri zagotavljanju, da je naš vmesnik
dostopen uporabnikom na vseh platformah in da lahko pomaga pri preiskavah kaznivih dejanj.

1.2.2. Podatki o donaciji



Ko boste donirali prek Storitev, bomo zbrali finančne podatke, potrebne za obdelavo vaše donacije,
vključno z naslovom vaše denarnice ter zneskom in prejemnikom vaše donacije (»podatki o donaciji«).
Tovrstne podatke o donaciji zbiramo za spremljanje vaše donacije ter v kakršne koli druge namene, ki so
določeni v Pravilniku o zasebnosti.

1.2.3. Podatki o komunikaciji
Strinjate se, da smo v namene, opredeljene v Pravilniku o zasebnosti, upravičeni zbirati in uporabljati
podatke, vsebovane v komunikaciji, ki nam jo pošljete ali se ustvarijo z vašo uporabo Storitev (»podatki o
komunikaciji«), kar vključuje:
- vsa sporočila, zahteve ali druge podatke, ki jih pošljete ob stiku z nami;
- vsa sporočila in priložene datoteke v zvezi z vašimi donacijami ali drugimi podatki, ustvarjenimi
predvsem z vašo komunikacijo z drugimi uporabniki na Platformi.

2. KAKO ZBIRAMO PODATKE

2.1 Podatki, ki jih zbiramo avtomatsko
Večino osebnih podatkov, ki jih zbiramo, posredujete neposredno vi. Te podatke o vas bomo zbirali in
obdelovali v naslednjih primerih:
- kadar se registrirate, prijavite v Platformo oziroma do nje dostopate ali uporabljate Storitve;
- kadar prostovoljno izpolnite katero koli uporabniško anketo ali nam posredujete povratne informacije
po e-pošti oz. katerem koli drugem kanalu;
- kadar ob obisku oz. uporabi naše Platforme uporabljate piškotke brskalnika ali programske opreme;
- druge situacije, ko lahko avtomatsko zbiramo vaše podatke, kot je določeno v Pravilniku o zasebnosti ali
naših Pogojih (vključno s pravili naše Platforme).

2.2 Podatki, zbrani iz virov tretjih oseb

Podatke o vas lahko zbiramo iz virov tretjih oseb, med drugim prek naslednjih kanalov:
- javne baze podatkov, agencije za poročanje o boniteti potrošnikov in partnerji za preverjanje osebnih
podatkov;
- podatki v verigah blokov;
- partnerji za družbena omrežja.

2.3 Anonimizirani in zbirni podatki
Anonimizacija je tehnika obdelave podatkov, s katero se odstranijo ali spremenijo osebni podatki, tako da
jih ni mogoče povezati z določeno osebo. Razen tega poglavja se nobena od drugih določb Pravilnika o
zasebnosti ne uporablja za anonimizirane ali zbirne osebne podatke (tj. podatke o naših uporabnikih, ki
jih združimo, tako da ne omogočajo identifikacije oz. se ne sklicujejo več na posameznega uporabnika).

Anonimizirane ali zbirne uporabniške podatke lahko uporabljamo v kakršne koli poslovne namene, med
drugim za boljše razumevanje potreb in vedenja naših uporabnikov, izboljšanje naših izdelkov in storitev,
poslovno obveščanje in trženje ter odkrivanje varnostnih groženj. Na anonimiziranih podatkih lahko
izvajamo lastno analitiko ali omogočimo analitiko, ki jo zagotovijo tretje osebe.

3. KAKO UPORABLJAMO PODATKE, KI JIH ZBIRAMO
Podatke, ki jih zbiramo o vas, uporabljamo v naslednje namene ali na naslednje načine:

3.1 Za zagotavljanje in vzdrževanje storitev
Zbrane podatke uporabljamo za zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšavo Storitev (med drugim obdelavo
donacij) ter za preverjanje identitete uporabnikov.

Naslov IP in enolične identifikatorje, shranjene v piškotkih vaše naprave, uporabljamo za pomoč pri
preverjanju pristnosti vaše identitete in dejavnosti ter zagotavljanju Storitev. Zaradi pravnih obveznosti in



sistemskih zahtev vam ne moremo zagotoviti vseh ali nekaterih Storitev brez podatkov, kot so
identifikacijski podatki, podatki o uporabi storitev, podatki o komunikaciji in podatki o donaciji.

3.2 Za zaščito uporabnikov
Zbrane podatke uporabljamo za zaščito svoje Platforme, uporabniških računov in arhivov.
Naslove IP in piškotke uporabljamo za zaščito pred avtomatiziranimi zlorabami, kot so neželena pošta,
lažno predstavljanje (ang. phishing) in napadi s porazdeljeno ohromitvijo storitve (ang. DDoS).

3.3 Za izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev
V zvezi z zasebnostjo in varnostjo osebnih podatkov bomo podatke uporabljali v skladu s pravnimi
obveznostmi, vladnimi zahtevami in razumnimi poizvedbami, ki jih ustvarijo uporabniki. Kadar je nujno
potrebno, npr. za zaščito vitalnih interesov uporabnikov ali drugih fizičnih oseb, izpolnitev namena v
javnem interesu, uresničevanje svojih razumnih interesov (in ne za škodovanje interesom uporabnikov),
lahko vaše osebne podatke obdelujemo brez vašega soglasja. Razen v primerih, navedenih v Pravilniku o
zasebnosti ali Pogojih, ne bomo razkrili ali posredovali nikakršnih vaših osebnih podatkov tretjim osebam
brez nadzora s strani  svoje pravne ekipe in/ali predhodnega soglasja uporabnika.

3.4 V merilne, raziskovalne in razvojne namene
Podatke aktivno merimo in analiziramo, da bi razumeli, kako uporabljate Storitve in vašo interakcijo z
njimi. To pregledovalno dejavnost izvajajo naše ekipe za operacije z namenom, da bi nenehno izboljševali
delovanje Platforme in reševali težave z uporabniško izkušnjo. Poleg tega navedene podatke uporabljamo
tudi za prilagajanje, merjenje in izboljšavo Storitev ter vsebine in postavitve Platforme, pa tudi za razvoj
novih storitev. Podatke o dejavnosti v svojih sistemih in komunikacijo z uporabniki nenehno spremljamo
za odkrivanje in hitro odpravljanje težav.

3.5 Za komunikacijo z vami
Zbrane osebne podatke, npr. vašo telefonsko številko ali e-poštni naslov, uporabljamo za neposredno
interakcijo z vami pri zagotavljanju podpore uporabnikom, ko se v sistemu oblikuje zahtevek za pomoč
uporabniku (ang. ticket), ali za obveščanje o prijavah, donacijah, varnosti računa in drugih vidikih. Brez
zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov za potrditev vsakršne komunikacije ne bomo mogli
odgovoriti na zahteve, vprašanja in povpraševanja, ki nam jih boste poslali. Vsa neposredna sporočila
ustrezno hranimo mi ali ponudnik storitev, ki smo ga določili, in sicer za preverjanje točnosti, hranjenje
dokazov ali uporabo za izvajanje drugih zakonskih ali pogodbenih obveznosti.

3.6 Za uveljavljanje naših Pogojev in drugih sporazumov
Zbrani podatki se uporabljajo tudi za stalno in aktivno uveljavljanje naših Pogojev in drugih sporazumov z
našimi uporabniki, med drugim za pregledovanje, preiskavo in preprečevanje morebitnih prepovedanih
ali nezakonitih dejavnosti, s katerimi bi se lahko kršile zgornje določbe, ali za razkritje ustreznih podatkov
tretjim osebam v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

Pridržujemo si pravico, da odložimo ali prekinemo zagotavljanje kakršnih koli Storitev kateremu koli
uporabniku, za katerega se ugotovi, da izvaja dejavnosti, ki kršijo naše Pogoje in druge sporazume z našimi
uporabniki.

3.7 Za trženje in oglaševanje
Vaše osebne podatke lahko delimo s trženjskimi partnerji za ciljanje, modeliranje in/ali analitiko ter
trženje in oglaševanje.

3.8 V kakršne koli druge namene
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo v kateri koli drug namen, s katerim soglašate.

4. TRŽENJE
Lahko vam pošiljamo e-poštne novice, ki vsebujejo najnovejše informacije in podatke o akcijah zbiranja
sredstev, ki se izvajajo na Platformi. Kadar tako zahteva zakon, na primer če ste uporabnik v EU, vam
bomo novice pošiljali le, če boste s tem soglašali v trenutku, ko boste posredovali osebne podatke. Če se
strinjate s prejemanjem navedenih novic, se lahko kadar koli pozneje odločite za preklic. Od nas imate



kadar koli pravico zahtevati, da vas prenehamo kontaktirati v tržne namene ali vam pošiljati relevantne
informacije. Če v prihodnje ne želite, da vas kontaktiramo v tržne namene, kliknite povezavo za odjavo na
dnu tržnega e-poštnega sporočila in oddajte zahtevo za odjavo.

5. KAKO HRANIMO IN VARUJEMO UPORABNIŠKE PODATKE
Vaše osebne podatke varujemo z zaščiteno hrambo, odporno na napake, s standardnim šifriranjem v
industriji in uvedbo številnih varnostnih ukrepov za zagotovitev, da vaši podatki ne bodo izgubljeni,
zlorabljeni ali spremenjeni, med drugim s:

- Fizičnimi ukrepi
Gradivo, ki vsebuje vaše osebne podatke, bo shranjeno na zaklenjenem mestu.

- Elektronskimi ukrepi
Računalniški podatki, ki vsebujejo vaše osebne podatke, bodo shranjeni v računalniških sistemih in
medijih za shranjevanje, za katere veljajo stroge omejitve glede prijave.

- Ukrepi glede upravljanja
V stik z vašimi osebnimi podatki lahko pridejo le pooblaščeni zaposleni, ki morajo upoštevati naša interna
pravila o zaupnosti osebnih podatkov. Uvedli smo tudi strog nadzor fizičnega dostopa do naših prostorov
in datotek.

- Tehničnimi ukrepi
Za prenos in shranjevanje vaših osebnih podatkov se lahko uporablja tehnologija šifriranja, kot sta
skeniranje PCI in šifriranje podatkov prek protokola SSL (ang. Secured Sockets Layered Encryption).
Uporabljamo različne trenutno razpoložljive splošne varnostne tehnologije in podporne sisteme
upravljanja za zmanjševanje tveganja, da bi bili vaši podatki razkriti, poškodovani, zlorabljeni, dostopni
brez pooblastila, razkriti brez pooblastila ali spremenjeni.

- Drugimi ukrepi
Naš spletni strežnik je zaščiten s požarnim zidom.

Prosimo, da upoštevate, da 100-% varnosti podatkov ni mogoče zagotoviti. Zato vas naprošamo, da
razumete odgovornost za samostojno sprejemanje varnostnih ukrepov za zaščito svojih osebnih podatkov.
Strinjate se, da ne bomo odgovorni za kakršno koli odtekanje podatkov in druge izgube, ki niso posledica
našega namernega ravnanja ali hude malomarnosti, med drugim napade hekerjev, prekinitev
energetskega napajanja ali neizogibno tehnično okvaro, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Če sumite, da so bili vaši osebni podatki ogroženi, zlasti podatki o računu in/ali geslu, zaklenite račun in
nemudoma kontaktirajte našo ekipo za podporo. Če ni z zakonom ali Pogoji določeno drugače, se strinjate,
da imamo pravico, ne pa tudi obveznosti, da vse osebne podatke, zbrane med obstojem vašega računa,
hranimo še 5 let po njegovem zaprtju.

6. PRENOSI OSEBNIH PODATKOV
Razumete, da imamo pravico, da vse ali nekatere zbrane osebne podatke prenesemo ali shranimo v druge
države ali regije, ki niso država, katere državljanstvo imate, država vašega bivališča ali država, kjer se
nahaja strežnik, brez vašega posebnega soglasja, v naslednjih okoliščinah:
- če je treba osebne podatke zaščititi, obdelati, analizirati ali razumno uporabiti;
- če je treba uveljaviti Pogoje in druge sporazume z našimi uporabniki;
- če je to potrebno zaradi javnega interesa;
- če je treba vzpostaviti, uveljaviti ali braniti pravice nas, naših partnerjev ali drugih uporabnikov;
- druge okoliščine, ki jih zahteva zakon ali vladna odredba.

7. PIŠKOTKI



7.1 Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne količine podatkov, ki se pošljejo vašemu brskalniku in shranijo na trdi disk vašega
računalnika za zbiranje standardnih podatkov spletnega dnevnika in podatkov o vedenju obiskovalcev. Ko
obiščete Platformo, lahko vaše podatke avtomatsko zbiramo s piškotki ali podobnimi tehnologijami.

7.2 Kako uporabljamo piškotke?
Piškotke uporabljamo na različne načine, da naredimo vašo izkušnjo na Platformi bolj prijetno, med
drugim tako, da:
- ostanete prijavljeni;
- beležimo vaše navade in preference pri brskanju po Platformi;
- beležimo našo uspešnost in preverjamo učinkovitost spletnega oglaševanja prek Google Stats s piškotki.

7.3 Kako upravljati s piškotki?
Večina brskalnikov je prednastavljenih, da sprejemajo piškotke. Nastavitve svojega brskalnika lahko
prilagodite tako, da preprečite piškotke ali da ste obveščeni takoj, ko se piškotki naložijo. Vendar ustavitev
vseh piškotkov lahko pomeni, da ne morete dostopati do ali uporabljati nekaterih funkcionalnosti
Platforme. Več podatkov o tem je na voljo tukaj.

8. VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z ZBRANIMI OSEBNIMI PODATKI
Za zagotovitev transparentne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti ima vsakdo
pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, pravico zahtevati
izbris osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do preklica
privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve
pritožbe pri nadzornem organu. Vse te pravice so podrobno opisane spodaj.

Zagotoviti želimo, da ste v celoti seznanjeni s pravicami do varstva podatkov, ki jih uživate. Razen če zakon
ali vladni ukazi zahtevajo drugače, ima vsak uporabnik naslednje pravice:

8.1 Pravica do dostopa do osebnih podatkov
Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo ali ne. V tem primeru lahko
dodatno zahtevate informacije o: namenu obdelave; kategorijah zadevnih osebnih podatkov; osebah, ki
obdelujejo vaše osebne podatke; rokih hrambe ali merilih, ki se uporabljajo za določitev tega roka; obstoju
pravice do zahteve popravka ali izbrisa osebnih podatkov oziroma omejitve obdelave osebnih podatkov,
pravice do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; vir
osebnih podatkov, kadar se osebni podatki ne zbirajo od vas; in o obstoju avtomatiziranega odločanja.

8.2 Pravica do popravka
Če so osebni podatki, ki jih obdeluje Truhoma, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek teh
osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Prav tako imate pravico zahtevati, da osebne podatke, za
katere menite, da so nepopolni, dopolnimo v razumnih mejah.

8.3 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)
V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov. Zahtevate lahko, da se
osebni podatki, ki jih obdeluje Truhoma, v celoti izbrišejo, če:
- osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani;
- ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna
podlaga;
- ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji iz veljavne
zakonodaje;
- je Truhoma osebne podatke obdelala nezakonito; ali
- je osebne podatke treba izbrisati zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi Truhome.

8.4 Pravica do omejitve obdelave

https://public.truhoma.org/docs/Truhoma-Piskotki_1-0.pdf


V določenih okoliščinah, kot to zahteva zakon ali kot vas izrecno opozarjamo, imate pravico zahtevati, da
obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo; vendar se zavedate, da vam zaradi take omejitve obdelave
morda ne bomo mogli zagotavljati nekaterih Storitev. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejite, če:
- so osebni podatki, ki se obdelujejo, napačni, pod pogojem, da se netočni podatki nanašajo na obdobje, v
katerem upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov;
- je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali
- Truhoma osebnih podatkov za namene obdelave ne potrebuje več, vendar jih potrebuje posameznik, na
katerega se osebni podatki nanašajo, za namen vzpostavitve, uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

8.5 Pravica do ugovora
V določenih okoliščinah, kot to zahteva zakon ali kot vas izrecno opozarjamo, imate pravico ugovarjati
obdelavi svojih osebnih podatkov; vendar razumete, da vam zaradi takega ugovora morda ne bomo mogli
zagotavljati nekaterih Storitev.

8.6 Pravica do prenosljivosti podatkov
Kadar koli lahko zahtevate, da svoje osebne podatke, ki jih obdeluje Truhoma, prejmete v strukturirani,
pogosto uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli
posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki posredujejo neposredno drugemu
upravljavcu.

8.7 Pravica do vložitve pritožbe pri nacionalnem organu
Če menite, da Truhoma vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne
zakonodaje, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. številka: + 386 1 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

9. PRAVILNIKI O ZASEBNOSTI DRUGIH SPLETNIH MEST
Če prek povezav na Platformi obiščete druge platforme tretjih oseb ali spletna mesta oziroma aplikacije
partnerjev, se morate strinjati z njihovimi ločenimi in neodvisnimi pravilniki zasebnosti in jih upoštevati.
Za vsebino ali aktivnosti na njih ne odgovarjamo.

10. SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI
Pravilnik o zasebnosti lahko občasno revidiramo, da odraža spremembe zakonodaje ali naše prakse
zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov. Spremembe Pravilnika o zasebnosti bomo sporočali z
objavo na naši spletni strani. Pravilnik o zasebnosti boste redno pregledovali in bili pozorni na njegove
revizije. Če se s spremenjeno vsebino ne strinjate, nemudoma prenehajte z dostopom do Platforme. Po
objavi posodobljene različice Pravilnika o zasebnosti vaš nadaljnji dostop do Platforme pomeni, da se
strinjate s posodobljeno vsebino in da se strinjate, da boste posodobljeni Pravilnik o zasebnosti spoštovali.
Truhoma si pridržuje pravico, da Pravilnik o zasebnosti kadar koli spremeni. Spremenjeni Pravilnik o
zasebnosti začne veljati od objave na spletni strani ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov
in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po začetku veljave Pravilnika o zasebnosti. Preden nam
posredujete kakršne koli osebne podatke, priporočamo, da si preberete trenutno različico Pravilnika o
zasebnosti ter se seznanite z morebitnimi njegovimi spremembami ali dopolnitvami. Takrat od vas lahko
zahtevamo, da privolite v obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o
zasebnosti. Datum zadnje spremembe Pravilnika o zasebnosti je naveden na njegovem začetku.

11. KONTAKTIRAJTE NAS
Zavezani smo spoštovanju svoboščin in pravic vseh naših uporabnikov. Če imate v zvezi s Pravilnikom
zasebnosti kakršna koli vprašanja oziroma pomisleke ali če želite vložiti zahtevo za varstvo podatkov
oziroma če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nas kontaktirajte po e-pošti na:
zasebnost@truhoma.org


