
 
 

PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Izdajatelj pravil 

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Bistor spletne predstavitve, Biserka Tavčar s.p., Arnolda Tovrnika 

19, 2000 Maribor, Slovenija, davčna številka 89196163, matična številka 7098324000. 

 

Opredelitev pojmov 

Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po spletni 

strani Vemkajjem.si. 

Vem, kaj jem (Vemkajjem.si) je novičarski portal (v nadaljevanju portal) namenjen obveščanju, 

informiranju in izobraževanju uporabnikov interneta o pomenu zdrave prehrane in posledicah 

(ne)pravilnega prehranjevanja in drugem. 

Osebni podatki: so podatki uporabnika, kot jih določa veljavna zakonodaja, zlasti njegov elektronski 

naslov in IP. 

 

Namen privolitve v obdelavo osebnih podatkov 

Uporabnik s prijavo za prejemanje e-poštnih novic izrecno dovoljuje portalu profiliranje, zbiranje, 

obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679. 

Uporabnik ima pravico, da od portala zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov 

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki lahko obdelujejo za namene: trženja, profiliranja, 

nagradnih iger, raziskave trga, obveščanja o marketinških akcijah, pošiljanja e-novic in drugega 

reklamnega gradiva. Za namene obveščanja sodelujoči dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih 

kanalov, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugo. 

Osebne podatke sodelujočega lahko upravljavec obdeluje vse do preklica privolitve oziroma do 

takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. 

Kadar je uporabnik otrok mlajši od 16 let, je obdelava njegovih osebnih podatkov na podlagi 

privolitve zakonita le, če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za 

otroka. Portal si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za 

preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev. 



 
 

Če uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, kot je opisano v predhodnih odstavkih, 

ima pravico, da od portala zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov 

ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošlje pisno na naslov izdajatelja pravil ali po elektronski pošti na 

info@vemkajjem.si 

 

Morebitne pritožbe in vprašanja sporočite na info@vemkajjem.si 

 

Maribor, 25. maj 2018 

mailto:info@vemkajjem.si

