
IZJAVA O ZBIRANJU IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 

1. Obvestilo o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov 

Osebne podatke zbrane direktno ali indirektno, preko internetne strani, aplikacije ali preko drugih internetnih 

strani glede katerih je član ali stranka dala soglasje za zbiranje osebnih podatkov ali preko anket in 

vprašalnikov upravlja družba Telovarna športne storitve, d.o.o., Scopolijeva ulica 67, 1000 Ljubljana, 

matična številka: 8417954000, ki izvaja dejavnost F45 na naslovu Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju »Upravljavec« ali »Telovarna«).  

 

Osebne podatke na podlagi pogodbe z pogodbenim obdelovalcem obdeluje pogodbeni obdelovalec Glofox, 

23 South William Street, Dublin 2, Irska. 

 

2. Pravna podlaga in soglasje uporabnika   

Telovarna obdeluje osebne podatke v skladu z vsakokrat veljavnim Zakon o varstvu osebnih podatkov (v 

nadaljevanju »ZVOP-1«) in v skladu z Uredbo (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 (v nadaljevanju »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov«). 

Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se sme njegove osebne podatke obdelovati 

za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec.  

 

Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da obdelava podatkov zagotavlja pravice iz Splošne uredbe o varstvu 

osebnih podatkov.  

 

3. Namen in obseg obdelave osebnih podatkov 

 

Telovarna bo osebne podatke, ki ste jih posredovali direktno, indirektno, preko internetnih strani, anket ali 

vprašalnikov obdelovala samo za namene, s katerimi izrecno soglašate.  

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so 

avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v 

zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali 

spreminjanje, preklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na 

razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje, pri čemer je obdelava 

lahko ročna ali avtomatizirana. 

 

4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov 

 

Zbiranje vaših osebnih podatkov je prostovoljno. V kolikor privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne boste 

podali, vas ne bomo mogli obveščati o novih produktih in storitvah, reklamnih akcijah oziroma sicer 

komunicirati z vami. Osebno privolitev za obdelavo podatkov lahko uporabnik prekliče kadarkoli s pisno 

pošiljko ali preko elektronske pošte. Na enak način lahko uporabnik kadarkoli zahteva vpogled, prepis, 

kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli 

zahteva, da Telovarna njegove osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene 

neposrednega trženja. Telovarna bo najkasneje v 15 dneh preprečila nadaljnjo uporabo osebnih podatkov 

za namene neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali preko elektronske pošte 

obvestil uporabnika. Preklic privolitve lahko uporabnik sporoči na: Telovarna športne storitve, d.o.o., 

Scopolijeva ulica 67, 1000 Ljubljana ali spletnega naslova bezigrad@f45training.si. Uporabnik lahko prav 



tako kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih 

podatkov. 

 

 

5. Zavarovanje osebnih podatkov 

 

Telovarna zagotavlja vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe potrebne za varno vodenje in obdelavo 

osebnih podatkov, ki so bolj podrobno predvideni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljen na 

spletnem naslovu https://f45training.si/bezigrad. Upravljavec zaradi zavarovanja osebnih podatkov 

uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno 

uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Upravljavec ne odgovarja 

za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov. 

 

6. Čas hrambe in obdelave vaših osebnih podatkov 

 

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le, dokler bo to potrebno za dosego namena, 

zaradi katerega so bili obdelovani in do preklica vaše privolitve v obdelavo vaših osebnih podatkov. Po 

izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do 

zbranih osebni podatkov blokiran. 

 

7. Dostop drugih oseb do vaših osebnih podatkov 

 

Naše osebje ima dostop do vaših osebnih podatkov samo v obsegu nujnem za dosego ustreznega namena 

in izvajanja njihovih nalog. 

 

Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo 

zakonit interes, ali z vašo privolitvijo.  

 

8. Pravica do pritožbe 

 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 


