
POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za 

družbo FLORIDA d.o.o., bistvenega pomena. FLORIDA d.o.o. je zavezana k varovanju podatkov ter 

zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o 

obdelovanju vaših osebnih podatkov v družbi FLORIDA d.o.o. 

 

1. O upravljavcu 

2. Katere osebne podatke obdelujemo 

3. Vaše pravice 

4. Dodatne informacije in nadzorni organ 

 

1. O upravljavcu 

FLORIDA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o. 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 6276652000 

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 50023713 

 

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja, da se obdelava vaših osebnih podatkov vrši v skladu 

z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnega Zakona o varstvu osebnih 

podatkov.  

 

2. Katere osebne podatke obdelujemo 

Obisk spletne strani ni pogojevan in ne predvideva obdelave osebnih podatkov.  

Do obdelave vaših osebnih podatkov pride šele, ko se odločite za katerega izmed naših produktov, ki 

so predstavljeni na tej spletni strani. Tedaj se začne obdelava osebnih podatkov, ki so predvideni na 

posameznem obrazcu (npr.: ime, priimek, naslov, e-mail,…). Ko bo prišlo do navedene uporabe, boste 

ob posredovanju vaših osebnih podatkov, prejeli ustrezno pravno obvestilo. 

 

3. Vaše pravice 

Kot je bilo navedeno pod 2. točko, sam obisk spletne strani nima za posledico obdelave vaših osebnih 

podatkov. V primeru, da bo zaradi vaših dodatnih aktivnosti prišlo do obdelave, boste ustrezno 

poučeni. Ne glede na to pa vas seznanjamo s pravicami, ki jih kot posameznik imate na podlagi določb 

Splošen uredbe o varstvu podatkov. 

 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

•dostop do vaših osebnih podatkov (pridobite informacijo o tem ali v zvezi z vami obdelujemo osebne 

podatke, dostopate do njih oz. pridobite kopijo osebnih podatkov, pridobite informacijo o namenih 

njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.), 

•popravek ali izbris vaših osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. 

obdelujejo na podlagi zakona, v nekaterih primerih pa izbris podatkov hkrati pomeni tudi prenehanje 

pogodbenega razmerja z vami), 

•omejitev obdelave mojih osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost), 

•prenos vaših osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene 

medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, prejmete osebne podatke v zvezi z vami ali 

zahtevate, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu), 



•razveljavitev odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi in ki vključuje profiliranje ter ima 

pravne ali podobne znatne učinke na vas in hkrati ta odločitev ni nujna za sklenitev ali izvajanje 

pogodbe oz. ni dovoljena v predpisu RS ali EU oz. ne temelji na vaši izrecni predhodni privolitvi, 

•ali ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki poteka izključno v legitimnem interesu 

upravljavca ali javnem interesu (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema 

velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi 

interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo 

pravnih zahtevkov). 

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli začasno ali trajno 

prekličete podano privolitev za obdelavo. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na 

obdelave, ki so bile izvedene do preklica. 

 

Svoje zahtevke uveljavljate: 

s pisno zahtevo, poslano na naslov: FLORIDA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 

1000 Ljubljana. 

 

Kadar se nam porodi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere 

od njegovih pravic, lahko od njega zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za 

potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. 

 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, 

zlasti ker se ponavljajo, lahko FLORIDA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o. zavrne ukrepanje v zvezi z 

zahtevo. 

 

4. Dodatne informacije in nadzorni organ 

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko pišete na FLORIDA, 

zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izvaja 

Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, T: 01 230 97 30, F: 01 230 97 78, E-

pošta: gp.ip@ip-rs.si. 

  



OBVESTILO O PIŠKOTKIH 

1. Kaj so piškotki? 

2. Katere piškotke uporabljamo? 

3. Piškotki tretjih oseb 

4. Dodatne informacije o piškotkih 

 

1. Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, 

ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše 

nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled 

našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si 

spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj 

dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni. 

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni 

košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih 

preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu 

upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri 

piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.  

2. Katere piškotke uporabljamo? 

Naše strani uporabljajo naslednje vrste piškotkov: 

Tehnični piškotek 

Tehnični piškotki so tisti, ki omogočajo prenos sporočila v elektronskem komunikacijskem omrežju v 

obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje storitve, ki jo je uporabnik izrecno zahteval. Tehnični 

piškotki so lahko dreven piškotek, ki vam omogoča navigacijo in uporabo spletne strani, piškotkov 

analitike, ki jih uporablja upravitelj spletnega mesta, za zbiranje kombiniranega števila informacij o 

obiskovalcih in spletnega obrazca za obiskovalce ter funkcijskih piškotkov, ki omogočajo uporabo 

spletnih strani na podlagi vnaprej določenih meril , kot je jezik ali za izboljšanje kakovosti storitve. 

Ime piškotka  Namen      Čas trajanja   

PHPSESSID   Ta piškotek Spletnemu mestu omogoča,   Poteče ob koncu seje. 

   da shranjuje podatke za trenutno sejo     

   brskanja. Na Spletnem mestu se uporablja   

   za ustvarjanje uporabniške seje ter za  

   posredovanje podatkov o stanju začasnega  

   piškotka.  

 

3. Piškotki tretjih oseb 

Obveščamo vas, da na naši spletni strani ni piškotkov tretjih oseb. 

 

4. Dodatne informacije o piškotkih 

Za dodatne informacije o piškotkih vam svetujemo, da obiščete Spletno stran Evropske komisije: 

https://ec.europa.eu/info/cookies_sl ali spletno stran Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-

rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-

pogosta-vprasanja/. 

 

 


