Manja360
izobraževanje in vzgoja

Upravljalec osebnih podatkov je:
Zavod Manja 360
Javorjev drevored 25
1000 Ljubljana
manja@manja360.si / 040 244493

Zavod Manja 360 in Manja Kristanc s.p. imata dolgoletno tradicijo in bogate izkušnje na področju pomoči pri
izobraževanju in vzgoji – tako za starše in pedagoge, kot za šolarje, dijake in študente. Vsem strankam želimo
omogočiti enostavno komunikacijo in izmenjavo dokumentacije ter obvestil po navadni pošti, elektronski pošti
in s pomočjo novih kanalov za neposredno sporočanje. Zato o strankah zbiramo in hranimo naslednje informacije:
Ime in priimek ali naziv podjetja
Status – pravna ali fizična oseba
Ulica in hišna številka
Poštna številka in pošta
Država (za nerezidente RS)
Elektronski naslov
Telefonska številka
Davčna številka (za pravne osebe)
Matična številka (za pravne osebe)
Naslov za neposredno komunikacijo
Navedene podatke beležimo na podlagi vašega soglasja. Podatek o državi beležimo samo za nerezidente RS,
podatka o davčni in matični številki pa samo za pravne osebe in podjetnike.
Podatke, zaščitene z močnim geslom, hranimo v sistemu IBM Box. Obdelave podatkov se nanašajo na izdajanje
računov ter pošiljanje občasnih obvestil po elektronski pošti o dogodkih, spremembah in novostih v ponudbi.
Podatki, ki nam jih zaupate, so dostopni zgolj znotraj zavoda Manja 360 oziroma zgolj za Manjo Kristanc s.p.
Tretjim fizičnim ali pravnim osebam ter poslovnim partnerjem vaši osebni podatki niso na voljo in niso dostopni.
Izjema so le podatki za izdajo računov – ti podatki so, skupaj s podatki o opravljenih storitvah ali prodanih artiklih
na voljo računovodskemu servisu MARAK poslovne storitve in svetovanje d.o.o., DŠ: 19524161.
Soglasje za vodenje in obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete ali spremenite. Umik se
nanaša na brisanje vaših osebnih podatkov iz seznamov. Podatkov, ki so zabeleženi na računih in v evidencah o
izdanih računih ne moremo izbrisati ali anonimizirati. Obrazec za vpogled, spremembo in umik podatkov je na
voljo na spletni strani http://manja360.si. Omogočamo vam tudi vnos spremembe ali izbris podatkov na podlagi
preverljivega elektronskega sporočila, telefonskega klica ali osebno izražene zahteve.
Prosimo vas, da nam zaupate naslednje podatke:
Ime in priimek*
Naziv podjetja
(vnesete samo v primeru, če želite prejemati račune na vaše podjetje)

Ulica in hišna številka*
Poštna številka in pošta*
Država

(vnesete samo v primeru, če je vaše stalno bivališče izven Slovenije)

Elektronski naslov*
Telefonska številka
Davčna številka
Matična številka
Naslov za neposredno komunikacijo

(vnesete samo v primeru, če želite prejemati račune na vaše podjetje)
(vnesete samo v primeru, če želite prejemati račune na vaše podjetje)
(vnesete samo v primeru, če uporabljate FB Messenger, Whatsapp, Skype ali podobno)

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in da se strinjam z načini obdelave mojih osebnih podatkov na način,
kot je opisan zgoraj. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknem.

(podpis)
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