
                                                

 

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV MAVRO BV 
 
MAVRO BV, v nadaljevanju "MAVRO"  ali "mi", pripisuje velik pomen varovanju 
podatkov in na to se morate zanašati. Vaša zasebnost je naša prednostna 
naloga. 
 
Obisk naše spletne strani pomeni vašo izrecno odobritev (s sporočanjem vaših 
osebnih podatkov ali vključitev v glasilo) izjave o zasebnosti in s tem tudi načina, 
kako zbiramo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke. Splošne 
podatke o obiskovalcih beležimo na naši spletni strani, vključno z IP naslovom 
vašega računalnika in časom priklica ter podatki, ki jih vaš brskalnik pošlje. Ti 
podatki se uporabljajo za analizo obiska in vedenja klikov na spletnem mestu. Te 
informacije uporabljamo za izboljšanje delovanja spletnega mesta. Ti podatki so 
čim bolj anonimni in niso posredovani tretjim osebam. S storitvijo Google 
Analytics spremljamo, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto in kako 
učinkoviti so naši oglasi AdWords na straneh z Googlovimi rezultati iskanja. 
 
Tako pridobljene informacije, vključno z naslovom vašega računalnika (naslov 
IP), se prenese in shrani v Googlu na strežnikih v Združenih državah. Za več 
informacij preberite Googlov pravilnik o zasebnosti. 
Google te informacije uporablja za spremljanje uporabe naše spletne strani, za 
posredovanje poročil o spletnem mestu in za obveščanje oglaševalcev o 
učinkovitosti njihovih oglaševalskih akcij. Google lahko te informacije posreduje 
tretjim osebam, če je to zakonsko dolžan storiti Google, ali v takem obsegu, da 
te tretje osebe obdelujejo informacije v imenu Googla. Na to nimamo vpliva. 
Googlu nismo pooblastili, da uporabi podatke iz storitve Google Analytics, ki smo 
jih pridobili prek drugih Googlovih storitev. 
 
Vrste osebnih podatkov 
MAVRO lahko zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: 

• Ime 
• Priimek 
• Email naslov 
• Telefonska številka 
• Država 
• Številka odjemalca 
• Spol 
• Podatki o družabnih medijih 
• Ime podjetja 
• Naslov podjetja 
• Naslov za pošiljanje računa 
• Podatki o geografski lokaciji 
• IP naslov 
• Funkcija 

 
Ti osebni podatki se zbirajo iz ali v okviru: 



 

 

• Obisk spletne strani 
• Sodelovanje z MAVRO 
• Ustvarjanje (demo) računa 
• Zahtevajte ponudbo, informacije ali predstavitev 
• Naročite se na glasilo 
• Uporaba storitev MAVRO 
• MAVRO preveri vašo identiteto 

 
Osebne podatke, ki jih je zbral MAVRO, jih vi prostovoljno pošiljate. 
 
MAVRO lahko uporablja vaše osebne podatke za naslednje namene: 

• Izvajanje sporazuma z MAVRO 
• Odgovarjanje na vprašanja 
• Optimizacija kakovosti, upravljanja in vsebine spletne strani 
• Pošiljanje glasil 
• Statistične namene 
• Zagotavljanje dobre storitve za stranke in po prodaji 
• Izvajanje anket o zadovoljstvu strank, anket in drugih tržnih raziskav 
• Pošiljanje računov in pobiranje plačil 

 
 
Obdelava poteka po naslednjih pravnih podlagah, odvisno od primera: 

• Dali ste dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več 
posebnih namenov 

• Obdelava je potrebna za izvajanje sporazuma z MAVRO 
• Obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo ima MAVRO 
• Obdelava je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu 

 
Razkritje osebnih podatkov 
MAVRO ne bo razkril vaših osebnih podatkov tretjim osebam, razen če je to 
potrebno v okviru izvajanja sporazuma. V tem okviru se lahko vaši osebni 
podatki razkrijejo dobaviteljem programske opreme, partnerjem v oblaku, 
prometnim partnerjem, podatkovnim centrom, ponudnikom storitev in finančnim 
institucijam. Če je potrebno, da MAVRO razkrije vaše osebne podatke tretjim 
osebam v tem kontekstu, je zadevna tretja oseba dolžna uporabiti vaše osebne 
podatke v skladu z določbami te izjave o zasebnosti. MAVRO lahko tudi 
posreduje osebne podatke pristojnim organom, ki jih zahtevamo po zakonu ali v 
okviru pravnih ali bodočih sodnih postopkov ter zaščitimo in branimo svoje 
pravice. V vseh drugih primerih vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, 
oddajali v najem ali posredovali tretjim osebam, razen če boste dali soglasje in 
sklenili sporazum o obdelavi podatkov z ustrezno tretjo osebo, ki vsebuje 
potrebna jamstva glede zaupnosti in obravnave zasebnosti. vaših osebnih 
podatkov. 
 
Shranjevanje osebnih podatkov 
Če daljše obdobje hrambe ni zahtevano ali utemeljeno z zakonom ali skladno z 
drugo pravno obveznostjo, bomo vaše osebne podatke shranili le za obdobje, ki 



 

 

je potrebno za doseganje in izpolnjevanje ciljev, opisanih v tej Izjavi o 
zasebnosti. 
 
V okviru obdelave vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice do 
zasebnosti: 

• Pravico, da si ogledate svoje osebne podatke 
• Pravico do popravka, dopolnitve ali posodobitve vaših osebnih podatkov 
• Pravico do brisanja osebnih podatkov. (V tem kontekstu želimo poudariti, 

da nekatere storitve ne bodo več dostopne ali jih bo mogoče zagotoviti, 
če boste izbrisali ali izbrisali določene potrebne osebne podatke) 

• Pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov 
• Pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov 
• Pravico do ugovora / nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov. 

 
Če želite izraziti svoje pravice do zasebnosti, nam pišite. 
 
Zavezujemo se, da bomo sprejeli ustrezne in razumne fizične, tehnološke in 
organizacijske varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega ali 
nezakonitega dostopa do vaših osebnih podatkov ter izgube, zlorabe ali 
spremembe vaših osebnih podatkov. Ta pogodba velja tudi za povezane osebe v 
osebah MAVRO Slovenija, MAVRO Italija in MAVRO International. 


