Cenjeni obiskovalci in člani Salvadorjevega kluba,
v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection
Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba), ki bo v veljalo stopila 25. maja 2018,
smo svoje stranke ter člane Botticellijevega in Salvadorjevega kluba Zavoda AAMI
dolžni obvestiti oz. prejeti vaše soglasje za obdelavo in shranjevanje vaših osebnih
podatkov. V priponki vam pošiljamo splošne pogoje spletnih strani: www.salvadorclub.com Pošiljamo vam splošne pogoje naše aplikacije AAMI APP ter soglasje o
obdelavi osebnih podatkov. Zavod Atelje Art Murn International (AAMI) vas naproša,
da nam v kolikor se ne strinjate z našimi splošnimi pogoji oz. varovanjem osebnih
podatkov in informacij, to sporočite v roku 2 dni od prejetja tega obvestila, v
nasprotnem primeru bomo smatrali, da se s pogoji strinjate.
Uspešen dan vam želimo,
AAMI Ekipa

__________________________________________________________

SPLOŠNI POGOJI AAMI SPLETNIH STRANI IN AAMI APLIKACIJE

Izjava o sprejemljivosti
To spletno mesto je za vas pripravila organizacija Zavod Atelje Art Murn International (Zavod
AAMI)., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, davčna št. 37696734. Namen spletnega mesta
institute-aami.com je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o aktivnostih, projektih in
novostih Zavoda AAMI ter dogodkih, katere organizira organizacija Zavod AAMI. Z vstopom
na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema ta pravna obvestila.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Spletno mesto je intelektualna lastnina Zavoda AAMI. Vse informacije, podatki in opisi ter
druga vsebina ki je na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami
intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete
na spletnem mestu, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo.
Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati,
prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki
so dostopne na spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene. Slike oseb,
predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last Zavoda AAMI ali
objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja
lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih
pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov. Vse
blagovne znamke, logotipi in storitvene, ki so prikazani na tej strani, so last Zavoda AAMI ali
tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali
distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja Zavoda AAMI ali tretje stranke,
glede na posamezni primer, je prepovedana.

Vsebina
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in so namenjene
predvsem informiranju. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v
njegovi moči, da bodo objavljeni podatki resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne
odgovarja za morebitne vsebinske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju
ažurnih podatkov. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez
predhodnega obvestila spreminja vsebine, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Zasebnost in Zaščita podatkov

Zavod AAMI se zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki so zaupni in ne
bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Piškotki
Spletno mesto v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako
imenovani "piškotek”. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik
uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in omogoča analize o uporabnikovem obisku.
V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani. Z dvakratnim
klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri
obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.
Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno
uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.
Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s
posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani,
za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje
nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani. Šteje se, da uporabnik ob brskanju po
spletnem mestu institute-aami.com daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev
v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in
povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne
bomo posredovali tretjim osebam.

Kako odstraniti piškotke? Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko
nastavitve odstranite v nastavitvah vašega brskalnika.

___________________________________________________________________

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

1. člen
Zavod AAMI kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijave, ravnal skrbno in jih varoval
ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zavod AAMI si pridržuje
pravico, da pridobljeno bazo podatkov obdeluje in uporablja za potrebe obveščanja o
aktivnostih in dogodkih s strani Zavoda AAMI.

2. člen
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
- elektronski naslov (za potrebe sodelovanja in posredovanja pisnih pozivov in obveščanje o
dogodkih oz. aktivnostih Zavoda AAMI);
- ime in priimek (za potrebe identifikacije).
- IP naslov (v primeru elektronske prijave)
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki
osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Zahteva za izbris ali vpogled osebnih
podatkov ki jih obdelujemo se pošlje na info@institute.aami.com.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na
podlagi zahtevka se podatki izbrišejo.

3. člen
SOGLASJE O OBDELAVI OP
V organizaciji Zavod Atelje Art Murn International (Zavod AAMI)., Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana, davčna št. 37696734, sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z
osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data
Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo
prijavo na naše storitve uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse
informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.
Privolitve, ki se nanašajo na prijavo v Boticellijev ali Salvadorjev klub Zavoda AAMI:

Z izpolnitvijo obrazca za članstvo v Boticellijevem ali Salvadorjevem klubu Zavoda AAMI se
uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne
podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, v primeru
elektronske prijave. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih
podatkov v naslednje namene:
[1] Privolitev za prejemanje informacij in obvestil, povezanih z novicami in dogodki
Boticellijevega in Salvadorjevega kluba Zavoda AAMI ter zavoda samega ter aktualnih
trendih, dogodkih, novih projektih in produktih ter drugih zanimivostih organizacije Zavod
Atelje Art Murn International:

•
•
•
•
•

vso komunikacijo, povezano s statusom prijave, in informacije o dogodkih
vodenje in obdelavo seznama članov Boticellijevega in Salvadorjevega kluba
uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih in novicah Zavoda
AAMI
uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in
podobno
izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam
omogoča pošiljanje teh novičk

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV
Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno
preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo
lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@institute-aami.com in podrobno navede, katere
privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

•
•
•
•

•

•

Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih
osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da
preveri njihovo zakonitost;
Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico
doseči, da Zavod AAMI brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne
osebne podatke;
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Zavod AAMI
brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga
dovoljuje veljavna zakonodaja
Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Zavod AAMI omeji
obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je
obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove
uporabe, ter v primerih, ko Zavod AAMI njegovih podatkov ne potrebuje več za
namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih
pravnih zahtevkov;
Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne
podatke, ki jih je posredoval Zavod AAMI v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno
berljivi obliki, ter pravico da te podatke Zavod AAMI posreduje drugemu upravljavcu,
kadar je do tehnično izvedljivo;
Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati
obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov.
Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov,
kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem

•

profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik
ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne
obdelujejo več;
Pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem
organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v
zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@instituteaami.com.
Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru
uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje
pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v
zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in
najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
S svojim članstvom v Boticellijevem ali Salvadorjevem klubu Zavoda AAMI udeleženec
soglaša, da mu lahko organizator ali podjetje, kateremu organizator posreduje podatke,
pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na aktivnosti ali blagovne znamke organizatorja
ali tretjih strank, prek elektronske pošte do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve
namena hrambe kontaktnih podatkov.

4. člen
Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi fotografije ter posnetke z dogodkov v
organizaciji Zavoda AAMI. Za objavo imen, fotografij in posnetkov ter za sodelovanje na
javnem dogodku organizatorju udeležencem ni treba plačati.

SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV

5. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali
vzroki na strani javnosti.

6. člen

Organizator bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni
strani.

Hiperpovezave
Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od
tega spletnega mesta. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost
informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih. Do
takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti
Lastnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno,
posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica uporabe
spletnega mesta, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica
delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko
spletnega mesta.

Objava sprememb
Vsaka sprememba pravnih obvestil bo objavljena na tej strani in na drugih ustreznih mestih.

Osebna izkaznica
Zavod Atelje Art Murn International – www.institute-aami.com
Kristalna Palača, BTC City Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: SI 37696734 / info@institute-aami.com

