
PRAVILNIK O VARSTVU ZASEBNOSTI 
 

Ta pravilnik o varstvu zasebnosti opisuje, kako se vaši osebni podatki zbirajo, uporabljajo in delijo, ko 
obiščete ali kupite na spletnem brskalniku (angl. browser) IP-naslovu, časovni coni in nekih piškotkih 
(angl. coockies), ki so instalirani na vašem računalniku. Poleg tega mi v trenutku, ko raziskujete 
spletne strani, zbiramo podatke o posamičnih spletnih straneh ali izdelkih, ki jih pregledujete, katere 
spletne strani ali izrazi, vneseni v brskalnik, napotili na naše spletne strani in podatke o tem, kako 
delate s spletno stranjo. Te samodejno zbrane informacije imenujemo "Informacije o napravi". 

 

I. Del 

Informacije o napravi zbiramo z uporabo naslednjih tehnologij: 

 "piškotki” (angl. cookies) so datoteke s podatki, ki so nameščene na vaši napravi ali 
računalniku in pogosto vsebujejo anonimni enolični identifikator. Več informacij o piškotkih 
in o tem, kako onemogočiti piškotke, lahko dobite na spletnem mestu 
https://www.allaboutcookies.org 

 "Datoteke dnevnikov", ki se pojavljajo na spletnem mestu, in zbirajo podatke, vključno z 
vašim naslovom IP, vrsto brskalnika, ponudnikom internetnih storitev, straneh za izhodne in 
izstopne strani ter datumskimi in časovnimi znamkami. 

 "Spletni svetilniki", "oznake" in "piksl" so elektronske datoteke, ki se uporabljajo za snemanje 
informacij o tem, kako brskate po spletnem mestu. 

 Poleg tega pri nakupu ali poskušanju nakupa prek spletne strani zberemo nekatere podatke, 
vključno z vašim imenom, priimkom, nazivom podjetja, DDV identifikacijsko številko, 
naslovom za izstavitev računa, naslovom za dostavo, informacijami o plačilu (vključno s 
številkami kreditnih kartic ali podatki iz podjetja Checkout.com in PayPal), e-poštnim 
naslovom in telefonsko številko. Te podatke omenjamo kot "Informacije o naročilih". 

 

Ko govorimo o "Osebnih podatkih" v tem pravilniku o zasebnosti, govorimo o informacijah o napravi 
in informacijah o prenosu. 

 Podatki o nalaganju (ang. downloads) informacij: 
Ko obiščete našo spletno stran, se bodo naslednje informacije samodejno obdelale in to 
izključno za uporabo tega povezovanja: 

 Zahtevana spletna stran ali nalaganje (ang. downloads); 
Ali je bila zahteva uspešna ali ne; 

 Datum in čas, ko ste obiskali spletno mesto; 
Spletni naslov spletne strani ali ime domene računalnika, iz katerega ste dostopali do 
spletnega mesta; 
Operacijski sistem naprave, ki ga uporablja vaš spletni brskalnik (ang. browser) ter vrsto in 
različico spletnega brskalnika (ang. browser). 

 

POJASNILO 



Zakon o varstvu podatkov navaja številne različne razloge, zaradi katerih lahko podjetje zbira in 
obdeluje vaše osebne podatke, vključno z: 

a) Soglasje 
V določenih situacijah lahko z vašim soglasjem zberemo in obdelamo vaše podatke, na primer, ko 
označite polje za prejemanje elektronskih novic (ang. newsletter). 
 
b) Pogodbene obveznosti 

V določenih okoliščinah potrebujemo vaše osebne podatke za izpolnjevanje svojih 
pogodbenih obveznosti. 
Na primer, če naročite artikel od nas za dostavo, bomo zbrali vaše podatke o naslovu, da 
bomo dostavili vaš nakup in jih posredovali našemu kurirju . 
 

c) Spoštovanje zakonskih predpisov 
Če to zahteva zakon, bomo morda morali zbirati in obdelati vaše podatke. Na primer, lahko 
prenesemo podrobnosti o osebah, vključenih v goljufije ali druge kriminalne dejavnosti, ki 
vplivajo na partnerstvo, na kazenski pregon. 
 

d) Legitimni interesi 
V osebnih primerih potrebujemo vaše podatke, da bi lahko uresničili svoje zakonite interese 
na način, ki se lahko razumno pričakuje kot del vodenja našega poslovanja in ki ne vpliva 
bistveno na vaše pravice, svobodo ali interese. 
 Na primer, vašo zgodovino nakupov bomo uporabili za pošiljanje prilagojenih ponudb. 
 Kombiniramo zgodovino nakupov številnih kupcev, da ugotovimo trende in zagotovimo, 

da lahko sledimo povpraševanju ali razvijemo nove izdelke / storitve. 
 Prav tako bomo potencialno uporabili vaše podatke o naslovu, da vam bomo lahko poslali 

marketinške materiale po pošti, ki pokriva izdelke in storitve, za katere menimo, da vas 
utegnejo zanimati. 

 

II. Del - Piškotki (angl. cookies) 

Piškotki (ang. cookies) so majhni deli podatkov, ki jih spletno mesto prenese na uporabniški 
računalniški trdi disk, ko uporabnik obišče spletno stran. Naša spletna stran uporablja samo piškotke 
v seji (ang. sessioncookies), ki se izbrišejo, ko uporabnik zapre spletni brskalnik. Piškotek seje je 
shranjen v začasnem pomnilniku in se po zaprtju brskalnika ne zadrži. Piškotki seje ne zbirajo 
informacij iz uporabniškega računalnika. Običajno bodo shranjevali informacije v obliki identifikacije 
seje, ki osebno ne identificira uporabnika. 

 

Kaj pomenijo piškotki (ang. angl. cookies)? 

Izraz piškotek uporabljamo za opis piškotkov in podobnih tehnologij, kot so oznake (angl. tags) in 
piksli (angl. pixels). Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih spletne strani postavljajo na vaš 
računalnik, prenosni računalnik ali mobilno napravo. 

Naša uporaba piškotkov 

Piškotke uporabljamo za naslednje namene: 



Za izboljšanje delovanje naših spletnih mest s tem, da razumemo, kateri deli delujejo dobro in kateri 
ne. 
Da bi vam prenesli spletne oglase tako na naših spletnih straneh kot drugje. To se včasih naredi tako, 
da kombiniramo podatke, ki jih že imamo o vas, s podatki, zbranimi s piškotki. 
Te piškotke nastavljamo mi in izbrane tretje osebe ter nam omogočajo, da se vam oglasi predstavijo 
na naših spletnih straneh in na spletnih straneh tretjih oseb. 
Da nam omogočijo zbiranje informacij o tem, kako vi in drugi ljudje uporabljate naše spletne strani. 
Ker želimo izboljšati vaše izkušnje na naših spletnih mestih, na primer z uporabo piškotkov, da bi si 
zapomnili, katere izdelke ste dali v košarico in da bi prilagodili vaše izkušnje. 
 

Katere piškotke uporabljamo? 

Uporabljamo naslednje piškotke: 
o Strogo potrebne piškotke. To so piškotki, ki so potrebni za delovanje naše spletne strani. Potrebni 

so za varnost, zaščito in celovitost spletnega mesta. Na primer, piškotki pomagajo podpreti 
strukturo strani, ki so vam prikazane, pomagajo izboljšati navigacijo in vam omogočajo, da se 
vrnete na strani, ki ste jih že obiskali. Ta vrsta piškotka traja samo toliko časa, kolikor obiskujete 
spletno mesto. Ko zapustite spletno mesto, se samodejno izbrišejo. 

 
o Piškotki uspešnosti (ang. performance c.) ali analitični piškotki (ang. analytical c.). Dovoljujejo 

nam, da prepoznamo in štejemo število obiskovalcev in vidimo, kako se obiskovalci premikajo 
skozi našo spletno stran, ko jo uporabljajo. To nam pomaga izboljšati način delovanja spletnega 
mesta, na primer z zagotavljanjem, da uporabniki z lahkoto najdejo tisto, kar iščejo. Podatki so 
agregirani in anonimizirani, kar pomeni, da vas ne moremo identificirati kot posameznika. 

 
o Piškotki funkcionalnosti (ang. funtionality c.). Te se uporablja za prepoznavanje, ko se vrnete na 

našo spletno stran. To nam omogoča, da prilagodimo našo vsebino, da vas pozdravljamo po 
imenu in se spominjamo vaših nastavitev (na primer, vaša izbor jezika ali regije). Ti piškotki 
ostanejo v napravi, dokler jih ne izbrišete. Če se odločite za to, boste morali vsakič, ko obiščete 
spletno mesto, vnesti podatke. 

 
o Ciljani piškotki (ang. targeting c.). Ti piškotki bodo zbirali podatke o vaših navadah brskanja in 

vam omogočili prikazovanje oglasov, medtem ko brskate po naši spletni strani in drugih spletnih 
mestih na spletnem mestu. Nastavimo jih mi ali skrbno izbrane tretje osebe. Pomagajo nam, da 
razumemo uspešnost naših marketinških dejavnosti in izboljšamo relevantnost oglasov, ki jih 
vidite. 

 

Blokiranje ali omejitve piškotkov 

Lahko blokirate uporabo piškotkov v vaši napravi tako, da aktivirate nastavitev v brskalniku, ki vam 
omogoča blokiranje razporejanja vseh ali nekaj piškotkov. Prosimo, obiščite 
www.allaboutcookies.org, da ugotovite, kako. Upoštevajte, če uporabljate nastavitve brskalnika za 
blokiranje piškotkov, morda ne boste mogli dostopati do vseh ali delov naše spletne strani. 

 

III. Del - KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE? 



Podatke za naročilo zbiramo na splošno za izpolnjevanje naročil (vključno z obdelavo vaših podatkov 
o plačilu, organizaciji pošiljanja in našega pošiljanja računov in / ali potrditve naročila). 

Poleg tega podatke o naročilu uporabljamo tudi za: 
 komuniciranje z vami, 
 pregledovanje vaših naročil zaradi morebitnega tveganja ali goljufije, 
 ko ste v skladu z nastavitvami, ki ste jih dali v skupno rabo z nami, vam nudimo informacije ali 

oglaševanje v zvezi z našimi izdelki ali storitvami, 
 uporabljamo podatke o napravi, ki jih zbiramo, da nam pomagajo preveriti morebitno tveganje in 

goljufije (zlasti vaš IP-naslov) in na splošno izboljšati in optimizirati našo spletno stran (na primer 
z ustvarjanjem analitike o tem, kako naše stranke brskajo in komunicirajo s spletno stranjo ter 
ocenimo uspeh našega trženja in oglaševanja). 

 

IV. Del - ZAŠČITA 

Skrbno sprejemamo in izvajamo vse potrebne ukrepe za zaščito vaših podatkov. Omogočamo vam 
varen dostop do vseh transakcijskih področij naših spletnih mest in aplikacij, ki uporabljajo 
tehnologijo »https«. Upoštevamo vse smernice naših ponudnikov bančnih poslov. Naš spletno stran 
upravlja DHH d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana (https://dhh.si/ ), ki redno spremlja svoje sisteme 
za morebitne ranljivosti in napade ter izvaja preskuse za penetracijo, da bi odkrili načine za nadaljnjo 
krepitev varnosti. Vaši podatki so shranjeni prek shranjevanja podatkov podjetja FAB Construction 
d.o.o. (Ljubljana, Slovenija) z uporabo storitve MailChimp. 

Vaše podatke shranjujejo na varen strežnik za požarnim zidom. 

Ta stran uporablja Cpanel/SSL (Secure Sockets Layer) (SSL), ki zagotavlja varen prenos vaših osebnih 
podatkov. V vrstici stanja v spodnjem desnem kotu okna brskalnika si lahko ogledate simbol 
ključavnice. Naslov URL se bo začel tudi s https: // prikazovanje varne spletne strani. SSL uporablja  
med dvema točkama, kot je vaš računalnik in povezovalni strežnik. Vsi podatki, ki se posredujejo med 
sejo, bodo šifrirani ali premešani, nato pa bodo dešifrirani ali odstranjeni na sprejemnem koncu. To 
bo zagotovilo, da se podatki ne bodo mogli brati med prenosom. 

 

V. Del - KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE 

Kadar zbiramo ali obdelujemo vaše osebne podatke, jih hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za 
namen, za katerega smo jih zbrali. Ko oddate naročilo, bomo osebne podatke, ki ste jih dali, hranili 
pet let, da bomo lahko izpolnjevali svoje zakonske in pogodbene obveznosti. Ob koncu tega obdobja 
hrambe se bodo vaši podatki popolnoma izbrisali ali anonimizirali, na primer z združevanjem z 
drugimi podatki, tako da jih je mogoče uporabiti na neprepoznavni način za statistično analizo in 
poslovno načrtovanje. 

 

VI. Del – DELITEV VAŠIH OSEBNIH PODATKOV 

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami, ki nam pomagajo uporabljati vaše osebne podatke, kot je 
opisano zgoraj. Osebne podatke delimo izključno s The Rocket Science Group LLC, Atlanta, GA, ZDA, 
ki nam zagotavlja uporabo storitve MailChimp, preko katere omogočamo naročnino na novice in 
katere zbirko podatkov uporabljamo po elektronskem naslovu. 



Uporabljamo tudi storitev Google Analytics, ki nam pomaga razumeti, kako stranke uporabljajo 
spletno mesto - preberite več o tem, kako Google uporablja vaše osebne podatke na povezavi: 
https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/. Tukaj lahko tudi onemogočite storitev Google 
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 

Včasih delimo vaše osebne podatke z zaupnimi tretjimi osebami. To bi vključevalo primere, kot so 
dostavni kurirji ali za obvladovanje goljufij, za obravnavo pritožb. 

Za te organizacije veljajo navedena pravila, da bodo vaši podatki varni in zaščitili vašo zasebnost: 
 zagotavljamo samo informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih specifičnih storitev. 
 oni lahko uporabljajo vaše podatke samo za točno določene namene, ki jih določimo v naši 

pogodbi z njimi. 
 z njimi tesno sodelujemo, da zagotovimo, da se vaša zasebnost ves čas spoštuje in zaščiti. 
 če prenehamo uporabljati njihove storitve, bodo katerikoli od vaših podatkov ali izbrisani ali 

anonimizirani. 
 

Različne vrste tretjih oseb, s katerimi sodelujemo, so: 
 IT podjetja, ki podpirajo našo spletno stran in druge poslovne sisteme. 
 Operativna podjetja, kot so proizvajalec izdelkov Blue Molds (FAB DOO, Srbija), dostavni kurirji. 
 Direktni marketingi, ki nam pomagajo upravljati elektronske komunikacije (tržna e-poštna 

sporočila) z vami. 
 Google / Facebook za prikazovanje izdelkov, ki vas lahko zanimajo med brskanjem po internetu. 

To temelji na vašem tržnem soglasju ali vašem sprejemanju piškotkov na naših spletnih straneh. 
Za podrobnosti si oglejte naše obvestilo o piškotkih. 

 

Za pomoč pri prilagajanju vašega povpraševanja trenutno uporabljamo naslednja podjetja, ki bodo 
obdelala vaše osebne podatke kot del pogodbenih obveznosti: 

 Google analytics za spremljanje spletnega prometa in vedenja brskalnika (ang. browser). 
 AdWords in Google Nakupovanje prikazujejo izdelke in oglase, ki temeljijo na obnašanju 

brskalnika in zgodovini nakupovanja. 
 Mailchimp za naše e-poštne marketinške akcije, v katerih so sporočila ustvarjena in poslana iz 

Mailchimp. 
 Checkout / Paypal - plačilnega prehoda v različnih domačih valutah in zagotavljanje naše 

mednarodne dostave in logistike. 

Končno lahko vaše osebne podatke delimo tudi v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, da se 
odzovemo na sodni poziv, nalog za iskanje ali drug zakoniti zahtevek za informacije, ki jih prejmemo, 
ali da b drugače zavarovali svoje pravice. 

 

VII. Del - PONOVNO OBRAVNAVANJE OGLAŠEVANJA 

Kot smo to že opisali zgoraj, uporabljamo vaše osebne podatke, da vam zagotovimo ciljne oglase ali 
tržne komunikacije, za katere menimo, da vas utegnejo zanimati.  

Lahko se odjavite od ciljnega oglaševanja s pomočjo GOOGLE na povezavi: https:// 
www.google.com/settings/ads/anonymous . 



 

VIII. Del – ZAHTEVEK ZA PRENEHANJE UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ZA DIREKTNI 
MARKETING 

Obstaja več načinov, kako lahko prekinete neposredne marketinške komunikacije iz 
www.bluemolds.com  
 
 Kliknite povezavo »Odjava« (‘unsubscribe’) v vsakem sporočilu elektronske pošte, ki vam ga 

pošljemo. 
 Napišite zahtevo na e-mail naslov: sales@bluemolds.com 
 

IX. Del – BREZ SPREMLJANJA 

Prosimo, da upoštevate, da ne spreminjamo podatkov o zbiranju in uporabi naših spletnih strani, ko v 
vašem brskalniku vidimo signal Do NotTrack »Brez spremljanja«. 

 

X. Del - VAŠE PRAVICE 

Kot posameznik lahko uveljavljate svojo pravico do dostopa do podatkov, ki jih ima ta družba in sicer 
s predložitvijo pisne zahteve vodji obdelave podatkov. 

Čeprav bodo sprejeti vsi razumni ukrepi, da bi bili vaši podatki posodobljeni, vas prosimo, da nas 
obvestite o vsaki spremembi, ki se nanaša na osebne podatke, ki jih imamo. V vsakem primeru, če 
menite, da so nekatere informacije o vas netočne, lahko zahtevate popravke teh podatkov. Imate 
tudi pravico zahtevati blokiranje ali izbris podatkov, ki so bili obdelani nezakonito. 

Če imate prebivališče v Evropi, imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, in 
lahko zahtevate, da se vaši osebni podatki popravijo, posodobijo ali izbrišejo. Če želite uveljaviti to 
pravico, se obrnite na nas preko spodnjih kontaktnih informacij. 

Poleg tega, če imate prebivališče v Evropi, poudarjamo, da obdelujemo vaše podatke, da bi izpolnili 
pogodbe, ki jih morda imamo sklenjene z Vami (na primer, če izstavite naročila prek spletne strani) ali 
kako drugače, da bi lahko izpolnjevali naše prej navedene zakonite poslovne interese. Upoštevajte 
tudi, da se bodo vaši podatki prenesli izven Evrope, vključno v Kanado in Združene države -  družbe, ki 
delujejo v skladu z uredbo GDPR. 

 

XI. Del - STAROST ZA DAJANJE SOGLASJA 

Če uporabljate i dajate soglasja na ovom spletnom mestu, izjavljate, da ste starejših od 16 let. 

 

XII. Del - KAKO PREKLICATI SVOJE SOGLASJE? 

Če ste se po dajanju soglasja premislili, lahko kadarkoli prekličete svoje soglasje za nadaljnje zbiranje, 
uporabo ali razkritje vaših podatkov tako, da nas kontaktirate na naslov sales@bluemolds.com  

 

XIII. Del - POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI 



Da bi vam omogočili boljšo storitev naše spletne strani, vas lahko povežemo s številnimi povezavami 
z drugimi lokalnimi in mednarodnimi organizacijami in agencijami. Pri povezovanju s temi drugimi 
spletnimi mesti ne boste več predmet tega pravilnika, temveč pravilnika o zasebnosti na novem 
spletnem mestu. Nismo odgovorni za prakso zasebnosti na drugih spletnih mestih in vam 
predlagamo, da preberete njihove izjave o zasebnosti. 

 

XIV. Del – SPREMEMBE 

Pridržujemo si pravico, da ta pravila o varstvu zasebnosti kadar koli spremenimo, zato si jih pogosto 
preglejte. 

Če pride do sprememb teh pravil o varstvu zasebnosti, bomo to stran zamenjali z novo različico. Zato 
je v vašem interesu, da ob vsakem dostopu do naše spletne strani preverite stran »Pravilnik o 
zasebnosti«, da boste seznanjeni s kakršnimkoli spremembami, ki se lahko zgodijo občasno. 

Če pride do spajanja ali pripajanja naše trgovine drugi družbi, se lahko vaše informacije prenesejo na 
nove lastnike, da bi vam lahko še naprej prodajali izdelke. 

 

XV. Del - KONTAKTIRAJTE NAS 

Za več informacij o naših postopkih varovanja zasebnosti, če imate vprašanja ali če želite vložiti 
pritožbo, se obrnite na nas po elektronski pošti na naslovu sales@bluemolds.com ali po pošti na 
spodaj navedene podatke: 

 

Upravljavec podatkov te spletne strani je "FAB Construction d.o.o.", katere sedež je: 
Dunajska cesta 136 
1000 Ljubljana Slovenija 
 
 

01.12.2020, Ljubljana       FAB Construction d.o.o. 

Goran Stošić, direktor 

 


