SOGLASJE K UPORABI IN OBDELAVI MOJIH OSEBNIH PODATKOV
Ime in Priimek*:
Naslov prebivališča *:
EMŠO:

Davčna številka:

Poštna številka *:

Pošta*:

Mobilni telefon:

E-naslov:

(obvezni podatki so označeni z zvezdico)

Spodaj podpisani s posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov Izjavljam:


da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, da
vzpostavi, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v ta obrazec, za namene
prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v
skladu s sklenjeno pogodbo o posredovanju, pri čemer lahko S-REAM d.o.o., Ljubljana, uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon,
navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV, z dne 27. aprila 2016 ter izključno za namene poslovanja v
prometu z nepremičninami;



da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja S-REAM d.o.o., Ljubljana v svoji bazi
osebnih podatkov;



da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od
upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali
se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo
name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se
nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen
namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da
informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične
oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov;



da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše
moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o
njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je
posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;



da soglašam, da S-REAM d.o.o., Ljubljana, skladno s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o osebni izkaznici (Ur.l. RS, št. 35/2011) ter tretjim
odstavkom 4.a člena Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 29/2011-UPB4) skopira in hrani kopijo mojega osebnega
dokumenta zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju, Splošnih pogojih in obveznosti po veljavnem Zakonu o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma;



da sem seznanjen, da S-REAM d.o.o., Ljubljana, na kopiji osebnega dokumenta označi: da gre za kopijo, svoj naziv, namen kopiranja, opozorilo o
prepovedi uporabe v druge namene in pravno podlago za kopiranje - pisna privolitev; da je prepovedano nadaljnje kopiranje kopije osebnega
dokumenta; da družba kopije osebnega dokumenta tudi ne sme hraniti v elektronski obliki; da se družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh
osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje
in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem
ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene družba pridobila ustrezno soglasje naročnika;



da dovoljujem, da se v tem soglasju zapisani osebni podatki, posredujejo tretjim osebam v skladu s Pogodbo o posredovanju in se shranijo in
obdelujejo v bazi podatkov družbe S-REAM d.o.o., Ljubljana, za namene neposrednega trženja.

Podpisani sem prav tako seznanjen:
da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega namena svetovanja oz. nudenja strokovne pomoči v
skladu s sklenjeno pogodbo; s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov;

da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa
samo na podlagi mojega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani;

s pravico do pozabe in izbrisa, če več ne želim, da se moji osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo
nadaljnjo hrambo, lahko zahtevam, da se moji podatki drugih zbrišejo; s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;

s pravico zahtevati popravek oz. s pravico do pravnega sredstva - vložitve pritožbe; s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.
Soglasje je podpisano v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmejo en izvod naročnik, drugi izvod pa se vloži v evidenco podjetja S-REAM d.o.o.,
Ljubljana.


V _______________ , dne _______________
Lastnoročni podpis: _____________________

S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, matična številka: 8203474000, davčna številka: SI 51743841

