Pravilnik o zasebnosti podatkov v skladu s členoma 13 in 14
Splošne uredbe o varstvu podatkov
V tem besedilu vas želimo seznaniti z vrstami podatkov, ki jih obdeluje podjetje SIXT, z nameni
obdelave podatkov kot tudi s pomembnimi pravnimi vidiki varstva podatkov, med drugim z vašimi
pravicami.

Upravljavec
Oseba, odgovorna za obdelavo vaših podatkov (upravljavec), je družba Anticus d.o.o., Sixt
Slovenija, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju tudi SIXT).

Kontaktni podatki
Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo
podatkov na e-naslovu dpo@sixt.si. Nanj se lahko obrnete tudi pisno na naslovu: Anticus d.o.o.,
Sixt Slovenija, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Vrste osebnih podatkov
V povezavi z našimi storitvami lahko obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov:
•

Matični podatki: Med drugim so to ime, priimek, naslov (zasebni in/ali poslovni), datum
rojstva.

•

Komunikacijski podatki: Med drugim so to telefonska številka, elektronski naslov (zasebni
in/ali poslovni), številka faksa, če je ustrezno, kot tudi vsebina komunikacij (npr. elektronska
sporočila, dopisi, faksi).

•

Pogodbeni podatki: Med drugim so to informacije o najemu (vrsta vozila, datum prevzema
in vračila, poslovalnica prevzema in vračila, rezervacija dodatkov/storitev), številka
pogodbe o najemu, podatki o vozniškem dovoljenju voznika, fotografija v vozniškem
dovoljenju voznika, registrske tablice vozila, ki ste ga najeli ter informacije o programih
zvestobe in partnerskih programih.

•

Finančni podatki, na primer podatki o kreditni kartici.

•

Prostovoljni podatki: To so podatki, ki nam jih zagotovite prostovoljno, ne da bi morali zanje
izrecno zaprositi, na primer podatki glede željene opreme in vrste vozila.

•

Posebne vrste podatkov: V primeru nesreče, škode na vozilu ali podobnih incidentov
obdelujemo podatke v zvezi s potekom dogodkov in nastalo škodo. Podatke lahko
zagotovijo stranke, potniki ali oškodovanci. Podatki, obdelani v takih okoliščinah, so lahko
zdravstveni podatki, na primer podatki o poškodbah, ravni alkohola v krvi, vožnji pod
vplivom prepovedanih drog in podobno.

•

Podatki tretjih oseb: Če ste nam v okviru najema vozila posredovali osebne podatke tretjih
oseb (npr. družinskih članov, drugih voznikov, potnikov), bomo obdelovali tudi te podatke.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v podjetju SIXT
Točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR): V skladu s to določbo je obdelava
vaših osebnih podatkov zakonita, če in kolikor ste privolili v obdelavo.
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Točka (b) člena 6(1) GDPR: V skladu s to določbo je obdelava vaših osebnih podatkov zakonita,
če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali za izvajanje ukrepov na
vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (npr. pri rezervaciji vozila).
Točka (c) člena 6(1) GDPR: V skladu s to določbo je obdelava vaših osebnih podatkov zakonita,
če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za SIXT.
Točka (f) člena 6(1) GDPR: V skladu s to določbo je obdelava vaših osebnih podatkov zakonita, če
je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, tj. SIXT, ali tretja oseba,
razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika,
na katerega se nanašajo osebni podatki, tj. vas samih.
Točka (f) člena 9(2) GDPR: V skladu s to določbo je dovoljena obdelava nekaterih posebnih vrst
osebnih podatkov, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov. Posebne vrste podatkov vključujejo zdravstvene podatke posameznikov, na katere se
nanašajo osebni podatki.

Nameni obdelave podatkov v podjetju SIXT
1. Rezervacija in najem motornih vozil
Nameni obdelave podatkov
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke, pogodbene podatke, finančne podatke in podatke,
ki ste jih zagotovili prostovoljno, obdelujemo za namen izvajanja vaših rezervacij ter lažjega
sklepanja in izpolnitve vaše pogodbe o najemu.
Matične podatke, komunikacijske podatke in pogodbene podatke uporabljamo tudi za namene
pomoči strankam, na primer za obravnavo pritožb ali sprememb rezervacij, glede katerih ste se
obrnili na nas.
Če vozilo rezervirate preko potovalnih agencij, spletnih potovalnih agencij ali drugih agentov, nam
bodo vaše matične podatke, komunikacijske podatke, informacije o najemu in v ustreznih primerih
finančne informacije posredovali naši partnerji.
Vaše matične podatke in pogodbene podatke uporabljamo tudi za namene poravnave računov
(npr. za obdelavo provizij in prodaje), na primer s potovalnimi agencijami, drugimi agencijami,
franšiznimi partnerji in partnerji, s katerimi sodelujemo. Vaše podatke prenašamo partnerskim
podjetjem tudi v primerih, ko nimamo na razpolago vozila oziroma tipa vozila, za katerega ste
zaprosili.
Nadalje smo zakonsko zavezani, da za namene preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj
primerjamo vaše matične in komunikacijske podatke z uradnimi seznami storilcev, ki so nam
posredovani. Takšne primerjave služijo tudi preprečevanju nevarnosti in državnim organom
olajšajo pregon.
Vaše podatke uporabljamo tudi za zagotavljanje vaše in naše varnosti, na primer za preprečevanje
neplačil in kaznivih dejanj zoper premoženje (zlasti goljufij, tatvin in poneverb). Če želite najem
poravnati na podlagi računa, vaše matične in finančne podatke obdelamo, da lahko ocenimo vašo
boniteto na podlagi ustreznih informacij, pridobljenih pri bonitetnih agencijah.
Ko bosta obe pogodbeni stranki izpolnili svoje obveznosti iz pogodbe o najemu, bomo vaše matične
podatke, finančne podatke in pogodbene podatke hranili do izteka zakonsko določenega obdobja
hrambe.
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Pravna podlaga za obdelavo
Točka (b) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov v obsegu, potrebnem za izvedbo
rezervacij, sklenitev in izpolnitev pogodb in za namene odnosov s strankami.
Točka (f) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov v obsegu, potrebnem za
poravnavanje računov s tretjim osebami, uveljavljanje lastnih zahtevkov, zmanjševanje tveganj in
preprečevanje goljufij.
Točka (c) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov v obsegu, potrebnem za odkrivanje,
preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj, za pregledovanje in hrambo podatkov o vozniških
dovoljenjih ter za zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede obdobja hrambe po gospodarski in
davčni zakonodaji.

Zakoniti interes v obsegu, kolikor za obdelavo velja točka (f) člena 6(1) GDPR
Naši zakoniti interesi pri uporabi vaših osebnih podatkov za namen izboljšanja naših storitev in
pomoči strankam izhajajo iz dejstva, da vam želimo zagotoviti najboljše možne storitve in trajno
povečevati zadovoljstvo strank.
V obsegu, kolikor je obdelava podatkov potrebna za izvajanje analiz, katerih cilj je preprečiti
povzročitev škode našemu podjetju in vozilom, je naš zakoniti interes, da se zavarujemo za stroške
in preprečimo ekonomsko škodo, na primer zaradi neplačil ali izgube naših vozil.

Kategorije prejemnikov vaših podatkov
Za zgoraj opisane namene vaše podatke razkrivamo naslednjim prejemnikom: ponudnikom
finančnih storitev, klicnim centrom, podjetjem za izterjavo, ponudnikom finančnih storitev,
bonitetnim agencijam, partnerskim agencijam, franšiznim partnerjem in drugim partnerjem, s
katerimi sodelujemo.

Prenos v tretje države
Če preko našega podjetja rezervirate vozila, ki jih želite najeti v tretjih državah, vaše osebne
podatke pošljemo našemu pogodbenemu partnerju v tretji državi. Prenos vaših podatkov v tretjo
državo temelji na sklepu Evropske komisije o ustreznosti. V primeru neobstoja sklepa Evropske
komisije o ustreznosti za tretjo državo se podatki v tretjo državo prenesejo ob uporabi ustreznih
zaščitnih ukrepov iz člena 46(2) GDPR. Vaše podatke lahko prenesemo v tretjo državo tudi ob
izpolnitvi pogojev iz člena 49 GDPR. Za kopije omenjenih zaščitnih ukrepov lahko v pisni obliki
zaprosite pri podjetju SIXT na zgoraj navedenem naslovu (glejte → Upravljavec). Tretje države so
države zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Evropski gospodarski prostor zajema vse
države Evropske unije in države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), to so
Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

2. Trženje in neposredno oglaševanje
Nameni obdelave podatkov
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke in pogodbene podatke obdelujemo za namene
spodbujanja zvestobe strank, izvajanja programov ugodnosti, optimizacije ponudb za stranke
in organizacije dogodkov za stranke (glejte → Dogodki in donacije). Programi zvestobe strank,
ki jih pospešujemo, vključujejo naš lasten program in programe partnerjev, s katerimi
sodelujemo.
Vaš e-poštni naslov uporabljamo za priporočanje podobnih proizvodov in storitev, kot jih
ponujamo mi. Kadar koli lahko ugovarjate uporabi vašega e-poštnega naslova, pri čemer
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vam v zvezi s tem ne smejo nastati večji stroški, kot so stroški prenosa po veljavnih
osnovnih tarifah.

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (a) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene izvajanja ukrepov
neposrednega trženja, za katere je potrebna izrecna vnaprejšnja privolitev.
Točka (f) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene izvajanja ukrepov
neposrednega trženja, za katere ni potrebna izrecna vnaprejšnja privolitev, ter za izvajanje
omenjenih ukrepov trženja (→ Nameni obdelave podatkov).

Zakoniti interes v obsegu, kolikor se točka (f) člena 6(1) GDPR uporablja za to
vrsto obdelave
Naši zakoniti interesi pri uporabi vaših osebnih podatkov za namene izvajanja ukrepov
neposrednega trženja in omenjenih ukrepov trženja izhajajo iz dejstva, da vas želimo prepričati
o naših storitvah in spodbuditi trajen odnos z vami kot stranko.

Kategorije prejemnikov vaših podatkov
Za zgoraj opisane namene vaše podatke razkrivamo ponudnikom IT storitev, klicnim centrom,
oglaševalskim partnerjem in ponudnikom programov zvestobe strank.

Prenos v tretje države
Prenos podatkov v tretje države poteka v okviru partnerskih programov. Prenos vaših podatkov
v tretjo državo temelji na sklepu Evropske komisije o ustreznosti. V primeru neobstoja sklepa
Evropske komisije o ustreznosti za tretjo državo se podatki v tretjo državo prenesejo ob uporabi
ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46(2) GDPR. Vaše podatke lahko prenesemo v tretjo državo
tudi ob izpolnitvi pogojev iz člena 49 GDPR. Za kopije omenjenih zaščitnih ukrepov lahko v pisni
obliki zaprosite pri podjetju SIXT na zgoraj navedenem naslovu (glejte → Upravljavec). Tretje
države so države zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Evropski gospodarski prostor zajema
vse države Evropske unije in države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), to
so Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

3. Škoda, nesreče, upravne kršitve
Nameni obdelave podatkov
Če na naših vozilih odkrijete poškodbe, če poškodbe povzročite sami ali jih povzroči druga
oseba ali če ste vi ali druga oseba udeleženi v nesrečo z našim vozilom, bomo obdelovali vaše
matične podatke, komunikacijske podatke, pogodbene podatke, finančne podatke in po potrebi
podatke v zvezi z zdravjem za naslednje namene:
•
•
•
•

prejemanje in obdelava pritožb,
zagotavljanje pomoči strankam v primerih škode,
poravnavanje zahtevkov in
obdelava škod, ki so posledica nesreč (obdelava na podlagi informacij, ki ste nam jih
posredovali vi in tretje osebe, kot so policija, naslednji najemniki, priče itd.).

To vključuje obdelavo omenjenih vrst podatkov za namene poravnave zahtevkov, na primer
zavarovalnicam.
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Pri obravnavi škodnih primerov in nesreč vaše matične podatke, komunikacijske podatke in
pogodbene podatke obdelujemo tudi zaradi zagotavljanja pomoči v obliki SIXT asistence v in
garancije mobilnosti.
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke in pogodbene podatke obdelujemo tudi za
namen izpolnitve zakonskih obveznosti (npr. zagotavljanja podatkov preiskovalnim organom).
Če pristojni organi sumijo, da ste storili upravno kršitev ali kaznivo dejanje z enim od naših
vozil, bomo poleg vaših matičnih podatkov, ki jih imamo shranjene, obdelovali tudi podatke, ki
so nam jih posredovali pristojni organi.
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke, finančne podatke, pogodbene podatke in po
potrebi zdravstvene podatke obdelujemo tudi za namen utemeljevanja in uveljavljanja
morebitnih zahtevkov zoper vas, na primer zahtevkov zaradi neplačila ali škode, povzročene
na naših vozilih.

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (b) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene upravljanja pritožb,
zagotavljanja pomoči strankam v primerih poškodb ter obdelave škod, nastalih v nesrečah.
Točka (c) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene obdelave škod,
nastalih v nesrečah.
Točka (f) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene poravnave
zahtevkov, uveljavljanja morebitnih naših zahtevkov zoper vas, in obravnavanja zahtevkov v
zvezi z upravnimi kršitvami.
Točka (f) člena 9(2) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem za namene
uveljavljanja, izvajanja ali obrambo pravnih zahtevkov.

Zakoniti interes v obsegu, kolikor se točka (f) člena 6(1) GDPR uporablja za to
vrsto obdelave
Naši zakoniti interesi, da uporabljamo vaše osebne podatke za namen poravnave zahtevkov
in uveljavljanja morebitnih naših zahtevkov do vas, izhajajo iz želje, da podjetje zavarujemo
pred škodo in da strankam zagotovimo nepoškodovana vozila. V skladu s pogodbenimi
razmerji s tretjimi strankami (npr. zavarovalnicami) smo vaše podatke zavezani obdelovati tudi
za namen poravnave zahtevkov. V zvezi s tem so naši zakoniti interesi v zagotavljanju
zvestobe pogodbi.

Prejemniki/kategorije prejemnikov vaših podatkov
Za zgoraj opisane namene vaše podatke razkrivamo naslednjim prejemnikom: javnim
organom (preiskovalnim organom; regulatornim organom; policijskim organom), podjetjem za
izterjavo, izvedencem, ponudnikom storitev asistence, odvetnikom in zavarovalnicam.

Prenos v tretje države
V primerih, ko pride do škode in nesreč v tretji državi, bomo vaše osebne podatke poslali pristojnim
organom in zavarovalnicam v tretji državi. Prenos vaših podatkov v tretjo državo temelji na sklepu
Evropske komisije o ustreznosti. V primeru neobstoja sklepa Evropske komisije o ustreznosti za
tretjo državo se podatki v tretjo državo prenesejo ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena
46(2) GDPR. Vaše podatke lahko prenesemo v tretjo državo tudi ob izpolnitvi pogojev iz člena 49
GDPR. Za kopije omenjenih zaščitnih ukrepov lahko v pisni obliki zaprosite pri podjetju SIXT na
zgoraj navedenem naslovu (glejte → Upravljavec). Tretje države so države zunaj Evropskega
gospodarskega prostora. Evropski gospodarski prostor zajema vse države Evropske unije in

6
države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), to so Norveška, Islandija in
Lihtenštajn.

4. Obdelava na podlagi zakonskih določb
Nameni obdelave podatkov
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke, pogodbene podatke in finančne podatke
obdelujemo za namen izpolnitve zakonskih obveznosti, ki veljajo za SIXT. V skladu z njimi
moramo obdelovati podatke, da bi, na primer, zagotovili skladnost z obveznostjo razkrivanja
podatkov oblastem in zaradi skladnosti z zahtevami o obdelavi, kot izhajajo iz določb
gospodarske ali davčne zakonodaje (npr. obdobje hrambe knjigovodske dokumentacije in
računovodskih evidence v skladu s členom 257(4) nemškega trgovinskega zakonika (HGB)).

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Prejemniki/kategorije prejemnikov vaših podatkov
Oblasti lahko od nas zahtevajo razkritje vaših podatkov za zgoraj opisane namene.

5. Izboljšanje naših postopkov in ponudb
Nameni obdelave podatkov
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke in pogodbene podatke kot tudi prostovoljno
zagotovljene podatke obdelujemo za namen optimizacije naših postopkov in ponudb.
To zajema, na primer, pripravo in oceno poročil o najemih, načrtovanje zmogljivosti zaradi
izboljšanja postopkov razporejanja vozil, vzpostavitev podatkovnega skladišča, analizo in
odpravo virov napak ter izvajanje anket o zadovoljstvu strank. Vaše matične podatke in
pogodbene podatke obdelujemo tudi za namen optimizacije naše spletne prisotnosti (glejte →
Spletna stran).
Za večjo kakovost naše ponudbe in storitev za stranke obdelujemo vaše matične podatke in
pogodbene podatke na podlagi algoritma, s katerim, na primer, oblikujemo profile in
verjetnostne vrednosti glede prihodnjih najemov in stopenj izkoristka naših ponudb.
Vaše matične podatke, komunikacijske podatke in pogodbene podatke obdelujemo tudi v zvezi
z našim sodelovanjem s franšiznimi partnerji, partnerji, s katerimi sodelujemo in partnerskimi
agencijami ter za namene povezanih postopkov in ponudb (glejte → Rezervacija in najem
vozil).
Obdelujemo tudi podatke o naslovih, ki izhajajo od zunanjih ponudnikov storitev, in sicer za
namen posodobitve naše podatkovne zbirke in za zagotovitev pravilnih podatkov, ki jih
uporabljamo za obdelavo pogodb.

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) se uporablja, kadar je potrebna
privolitev za izvedbo ukrepov, namenjenih optimizaciji naših postopkov in ponudb.
Točka (f) člena 6(1) GDPR.
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Zakoniti interes v obsegu, kolikor se točka (f) člena 6(1) GDPR uporablja za to
vrsto obdelave
Naši zakoniti interesi pri uporabi vaših osebnih podatkov za namen izboljšanja naših storitev in
službe pomoči strankam izhajajo iz dejstva, da vam želimo zagotoviti najboljše možne storitve in
trajno povečevati zadovoljstvo strank.

Kategorije prejemnikov vaših podatkov
Za zgoraj opisane namene vaše podatke razkrivamo naslednjim prejemnikom: ponudnikom IT
storitev, klicnim centrom, partnerjem, s katerimi sodelujemo, partnerskim agencijam in franšiznim
partnerjem.

Prenos v tretje države
V primeru partnerjev, s katerimi sodelujemo, partnerskih agencij in franšiznih partnerjev, ki imajo
sedež v tretji državi, vaše osebne podatke posredujemo v tretjo državo. Prenos vaših podatkov v
tretjo državo temelji na sklepu Evropske komisije o ustreznosti. V primeru neobstoja sklepa
Evropske komisije o ustreznosti za tretjo državo se podatki v tretjo državo prenesejo ob uporabi
ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46(2) GDPR. Vaše podatke lahko prenesemo v tretjo državo
tudi ob izpolnitvi pogojev iz člena 49 GDPR. Za kopije omenjenih zaščitnih ukrepov lahko v pisni
obliki zaprosite pri podjetju SIXT na zgoraj navedenem naslovu (glejte → Upravljavec). Tretje
države so države zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Evropski gospodarski prostor zajema
vse države Evropske unije in države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), to
so Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

6. Dogodki in donacije
Nameni obdelave podatkov
Vaše matične podatke in komunikacijske podatke lahko obdelujemo tudi z namenom, da vas
povabimo na dogodke, organizirane v okviru pomoči strankam in aktivnosti zvestobe strank.
Vaše matične podatke in komunikacijske podatke lahko uporabimo tudi za dobrodelne namene
(npr. za pozive k donacijam).

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (f) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo podatkov za namene pridobivanja strank,
krepitve odnosov s strankami in upravljanja poslovnih strank.

Zakoniti interes v obsegu, kolikor se točka (f) člena 6(1) GDPR uporablja za to
vrsto obdelave
Naši zakoniti interesi pri uporabi vaših osebnih podatkov za namene storitev pomoči strankam,
zvestobe strank in dobrodelne namene izhajajo iz naše želje, da bi nudili najboljše možne storitve
in trajno povečevali zadovoljstvo strank na eni strani ter izpolnjevali družbeno odgovornost, ki smo
ji kot veliko podjetje zavezani.

Kategorije prejemnikov vaših podatkov
Za zgoraj opisane namene razkrivamo podatke v zvezi s kontakti naših poslovnih strank naslednjim
prejemnikom: ponudnikom IT storitev, klicnim centrom, organizatorjem dogodkov.
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7. Spletna stran
Nameni obdelave podatkov
Vaši osebni podatki se beležijo preko spletnih strani SIXT, če nam jih aktivno posredujete, na
primer v okviru registracije, izpolnjevanja obrazcev, pošiljanja elektronskih sporočil in predvsem z
rezervacijo vozil. Te podatke uporabljamo za zgoraj opisane namene ali za namene, ki izhajajo iz
zahtevkov, na primer za obdelavo posameznih zahtevkov po rezervaciji ali prednostnih izbir.
Podatke uporabljamo za namen oglaševanja, samo če gre za naše lastno oglaševanje (vključno z
elementi priporočanja prijateljem – tell-a-friend features).

Varnost, tehnologija SSL
V podjetju SIXT smo uvedli različne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zaščitili vaše osebne
podatke, predvsem pred naključnim ali namernim manipuliranjem, izgubo, uničenjem in
dostopanjem nepooblaščenih oseb. Te varnostne ukrepe bomo redno prilagajali v skladu s
tehnološkim razvojem. Prenos osebnih podatkov med vašim računalnikom in našim strežnikom
zmeraj poteka preko šifrirane povezave (Secure Socket Layer oz. SSL).

Spletno sledenje
V nekaterih novih brskalnikih se uporabljajo funkcije "Ne sledi" ("Do not track"). V takih primerih se
naša spletna stran mogoče ne bo odzvala na zahteve po nesledenju ali pa mogoče ne bo mogla
pridobiti glav takih brskalnikov. Več informacij o vaših nastavitvah in ali želite nekaterim
ponudnikom onemogočiti dostopanje do vaših podatkov najdete za ZDA tukaj, za Kanado tukaj in
za Evropo tukaj (opozarjamo, da izbira nesledenja ne pomeni, da se vam oglasi sploh ne bodo
več prikazovali. Namesto tega boste še zmeraj prejemali splošne oglase).

Piškotki
Ob obiskih naše spletne strani se bodo na vašem računalniku morda shranile informacije v obliki
"piškotkov". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se s spletnega strežnika presnamejo na vaš
trdi disk. Vsebujejo informacije, ki jih pozneje lahko prebere spletni strežnik v okviru domene, na
kateri vam je bil dodeljen piškotek. Piškotki ne morejo zagnati programov ali vašega računalnika
okužiti z virusi. Piškotki, ki jih uporabljamo, ne vsebujejo osebnih podatkov niti niso z njimi povezani.
Večinoma uporabljamo tako imenovane piškotke o sejah (session cookies), ki so potrebni za
ohranjanje doslednosti med obiskom, na primer tako, da si sistem v času trajanja seje zapomni
izbire, ki ste jih vnesli, ko ste podali zahtevek za rezervacijo kot tudi druge vnesene informacije.
Piškotke sej potrebujemo tudi zato, da se ponudbe (npr. promocijske ponudbe), na katere ste
pritisnili, povežejo z vašim zahtevkom. Piškotki sej se po vsaki seji samodejno zbrišejo. Piškotke
uporabljamo tudi za to, da ob ponovnem obisku naše spletne strani ugotovimo, ali vas zanima
določena vrsta ponudbe. To nam omogoča bolj ciljno usmerjene ponudbe na naši spletni strani.
Če ste se pri nas že registrirali in imate svoj račun, bomo informacije, zabeležene z uporabljenimi
piškotki, lahko primerjali z informacijami, ki so nam znane. To nam bo po drugi strani omogočilo,
da bomo ponudbe natančneje prilagodili vašim potrebam in željam. Piškotki imajo življenjsko dobo
enega leta, za tem pa so samodejno izbrisani. Potrebujemo jih tudi za namen poravnave računov
z našimi partnerji na področju oglaševanja, ker beležijo stran oziroma promocijsko kampanjo, ki je
stranko pripeljala do nas. Tako kot druge podatke tudi te podatke evidentiramo izključno v
abstraktni obliki, s čimer zagotavljamo, da jih ni mogoče uporabljati za prepoznavanje osebe, na
katero se podatki nanašajo. Piškotek te vrste traja 31 dni.
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Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov jih sprejema samodejno,
načeloma pa lahko prilagodite nastavitve v brskalniku in piškotke zavrnete. Če boste piškotke
zavrnili, nekaterih funkcij naše spletne strani ne boste mogli uporabljati. Če piškotke sprejmete, jih
lahko kadar koli pozneje izbrišete. Piškotke lahko v brskalniku Internet Explorer 8 izbrišete tako, da
izberete “Orodja" (Tools) > "Izbriši zgodovino brskanja" (Delete Browsing History) in nato pritisnete
“Izbriši piškotke" (Delete Cookies). Če boste izbrisali piškotke, se bodo izbrisale tudi vse nastavitve,
ki jih upravljajo ti piškotki, vključno z nastavitvami glede oglaševanja, mogoče celo nepovratno.

Uporaba Google Analytics (to besedilo je zagotovil Google, Inc)
Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno storitev za analitiko, ki jo zagotavlja podjetje
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja tako imenovane "piškotke", to je besedilne
datoteke, ki so nameščene na vaš računalnik in pomagajo analizirati, kako uporabljate spletno
stran. Informacije, ki jih pridobijo piškotki v zvezi z vašo uporabo spletne strani (vključno z naslovom
IP), bodo posredovane Googlu in jih bo Google hranil na strežnikih v ZDA. Google bo te informacije
uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletne strani, izdelavo poročil o spletni aktivnosti za
upravljavce spletne strani ter za zagotavljanje drugih storitev glede spletne aktivnosti. Google lahko
te informacije prenese tudi tretjim osebam, če je to zakonsko zahtevano ali kadar te tretje osebe
obdelujejo informacije v njegovem imenu. Google vašega naslova IP ne bo povezoval z drugimi
podatki, ki jih ima. Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v svojem
brskalniku. Opozarjamo vas, da v takem primeru spletne strani mogoče ne boste mogli uporabljati
z vsemi funkcionalnostmi. Z uporabo te spletne strani dajete privolitev za obdelavo podatkov, ki jih
je o vas zbral Google, na način in za namene, opisane zgoraj.
Podrobnejše
informacije
v
zvezi
s
tem
najdete
na
strani
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
ali
https://slsi.facebook.com/about/privacy/update (splošne informacije o orodju Google Analytics in varstvu
podatkov). Radi bi poudarili, da je bila na tej strani orodju Google Analytics dodana šifra
“gat._anonymizeIp();”, s čimer je zagotovljeno, da se beležijo samo anonimizirani naslovi IP
(maskiranje IP).

Storitve spletne analitike HotJar
Spletna stran SIXT uporablja storitve analitike HotJar za namene povečanja prijaznosti do strank
in izboljšanja njihove izkušnje. Orodje lahko beleži pritiske na miško, premike z drsanjem kot tudi
informacije, vnesene na spletno stran preko tipkovnice. Take informacije niso personalizirane in
zato ostajajo anonimne. HotJar takih informacij ne beleži na straneh, ki ne uporabljajo sistema
HotJar. HotJar lahko onemogočite tako, da se obrnete na HotJar preko naslednje povezave:
https://www.hotjar.com/contact.

Uporaba Google Maps
Mobilne aplikacije podjetja SIXT (SixtMobil) kot tudi aplikacija za rezervacije in aplikacija za iskanje
poslovalnic na spletni strani uporabljajo aplikacije Google Maps API, ki so bistvene za
funkcionalnost in popolno razpoložljivost rezervacijske storitve. Z uporabo storitev SixtMobil,
aplikacije za rezervacije ali aplikacije za iskanje poslovalnic izjavljate, da se strinjate, da za takšne
storitve in aplikacije veljajo pogoji storitve in pravilnik o zasebnosti podjetja Google. Do pogojev
storitev Google lahko dostopate s pritiskom na povezavo tukaj. Za dostop do pravilnika o
zasebnosti Google pritisnite tukaj. Google Maps uporabljamo, da strankam zagotovimo ustrezen
del zemljevida in jim prikažemo najbližje poslovalnice. Podatki o lokaciji se podjetju Google zmeraj
prenesejo v anonimizirani obliki; Googlu ne posredujemo drugih informacij.
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Adobe SiteCatalyst
SIXT uporablja program Adobe SiteCatalyst, ki ga zagotavlja Adobe Systems Inc. ("Adobe"), za
pripravo spletne statistike. S tem programom za analizo spleta Adobe beleži in zbira anonimne
podatke, ki se nato uporabijo za analizo in boljše razumevanje spletnega vedenja obiskovalcev
spletnih strani SIXT. Analizirani podatki zajemajo informacije o povezavah, preko katerih so stranke
prišle do spletne strani SIXT, o vrstah brskalnikov, operacijskih sistemih (npr. MAC OS ali
Windows), ločljivosti zaslona, zmožnostih barvnega prikaza, vtičnikih, jezikovnih nastavitvah,
nastavitvah piškotkov, iskalnih geslih in aktivaciji programa JavaScript. Program beleži tudi število
obiskov na spletni strani in njenih podstraneh ter čas zadrževanja na posameznih straneh.
Adobe te informacije nato združi in posreduje podjetju SIXT v obliki, ki omogoča razumevanje
vzorcev uporabe spletne strani. Tako uporabljeni podatki niso osebni podatki in jih
nikakor ni mogoče uporabljati za sklepanje o identiteti posameznika.
Če

ne

želite,

da

bi

SIXT

v

prihodnje

prejemal

te

informacije,

pritisnite

tukaj:

http://esixtgmbhandcokg.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?locale=en_US
Če želite več informacij o varstvu podatkov v podjetju Adobe ali bi radi zavrnili dostop do podatkov
neposredno pri Adobe, pritisnite tukaj.

Uporaba storitve Facebook Custom Audience na podlagi Facebook pixels
Na naši strani uporabljamo tako imenovano kodo Facebook pixel, ki jo je zasnovalo socialno
omrežje Facebook. Slednje upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA,
če ste rezident EU pa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, Irska (“Facebook”). S tem orodjem uporabnikom naše spletne strani med obiskom Facebooka
prikazujemo oglase (“oglase Facebook”), ki ustrezajo njihovim interesom. Na ta način
zagotavljamo, da oglasi Facebook ustrezajo interesom posameznih uporabnikov in da jih
uporabniki zato ne zaznavajo kot nadležne. Orodje Facebook pixel uporabljamo tudi za sledenje,
koliko uporabnikov pritisne na naše oglase na Facebooku. Tako lahko ocenimo učinkovitost
oglasov, kar je uporabno za statistične namene in namene tržnih raziskav. Facebook aktivira
Facebook pixel takoj, ko odprete našo spletno stran, in lahko na vašem računalniku hrani tako
imenovane piškotke. Če se vpišete v Facebook po obisku naše spletne strani ali Facebook
obiščete, ko ste še prijavljeni, bo Facebook te informacije povezal z osebnim računom na
Facebooku. Na podlagi podatkov, ki so o vas zabeleženi, nikakor ne moremo ugotoviti vaše
uporabniške identitete. Facebook podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami svojega Pravilnika
o podatkih. Več informacij o tem najdete na strani: https://sl-si.facebook.com/about/privacy/update.
Beleženju podatkov z orodjem Facebook pixel in uporabi vaših podatkov za prikazovanje oglasov
na Facebooku lahko kadar koli ugovarjate. To naredite tako, da obiščete stran, ki jo je v ta namen
posebej oblikoval Facebook (na tej strani glejte nastavitve glede oglaševanja na podlagi uporabe
– use-based advertising), ko ste še prijavljeni v Facebook: https://www.facebook.com/settings.
Nastavitve so neodvisne od platforme, kar pomeni, da se privzamejo za vse naprave, ne glede na
to, ali gre za namizne računalnike ali mobilne naprave.
Beleženje vaših podatkov med obiskom naše spletne strani preko izbranega brskalnika lahko
preprečite tudi tukaj: Deactivate Facebook pixel

Criteo
Z oglaševalskimi partnerji sodelujemo na podlagi tehnologij ponovnega ciljanja oz. retargeting
technologies), s katerimi lahko bolje prilagodimo svoje ponudbe vašim interesom in tako povečamo
možnosti, da redno naročate naše proizvode in ponudbe. Ta cilj dosegamo z uporabo na piškotkih
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zasnovanih analiz vzorcev prehodnih obiskov, kar zajema oblikovanje psevdonimiziranih
uporabniških profilov.
V zvezi s tem sodelujemo s podjetjem Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz) kot
ponudnikom tehnologij za ponovno ciljanje (retargeting). Vaš naslov IP bo strežnik pred obdelavo
anonimiziral. Piškotki imajo življenjsko dobo 60 dni.
Možnosti o ugovarjanju uporabi podatkov s strani podjetja Criteo najdete na strani
https://www.criteo.com/privacy/

Google AdWords/Double Click
Oglasi, ki jih prikazujemo, so odvisni od interesa, ki so ga naše stranke v preteklosti pokazale za
proizvode. Beležimo informacije o vzorcih spletnega brskanja naših strank, da jim lahko zagotovimo
spletno oglaševanje na podlagi njihovih interesov. V ta namen se na računalniku posameznega
uporabnika hranijo piškotki, ki vsebujejo večmestno identifikacijsko številko. Če se ne strinjate z
analiziranjem vašega uporabniškega vedenja, lahko prilagodite nastavitve v brskalniku in
preprečite nameščanje piškotkov za analitične namene. Pri tem vas opozarjamo, da zaradi tega
mogoče ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani.
Program Google AdWords, ki ga zagotavlja podjetje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, ZDA; Google), omogoča, da se na naši spletni strani sistematično
prikazujejo oglasi na podlagi iskalnih pojmov v Googlu. V ta namen Google namesti piškotek v
uporabnikov brskalnik takoj, ko ta pritisne na oglas, ki se je prikazal v iskalniku Google ali
oglaševalskem omrežju.
Glede možnosti, ki so vam na voljo za ugovarjanje takšnemu sledenju, obiščite stran:
https://www.google.com/ads/preferences.
Google lahko s svojim metodami konverzije na podlagi piškotkov, ki jih uporablja AdWords, meri
število oseb, ki so po pritisku na oglas AdWords dejansko kupile ali uporabile ponujen proizvod ali
storitev. V obsegu, kolikor so oglasi Google povezani s ponudbami s te spletne strani, bo ta spletna
stran od Googla prejemala statistične podatke o številu nakupov, opravljenih po pritisku na
posamezen oglas v okviru Google AdWords.
Funkcijo spremljanja lahko onemogočite na naslednje načine: Brskalnik lahko prilagodite tako, da
bo onemogočil nameščanje piškotkov z domene googleadservices.com oziroma na splošno
nameščanje piškotkov s strani tretjih oseb. V nastavitvah piškotkov v svojem brskalniku lahko tudi
izbrišete Googlov piškotek za konverzijo.
Ta spletna stran uporablja ponovno trženje Google Remarketing na podlagi storitve Doubleclick, ki
jo prav tako ponuja Google Inc, za prikazovanje oglasov na podlagi interesov. Postopek pregleda
prikazanih strani in razporejanja oglasov temelji na psevdonimizirani identifikacijski številki v
piškotku Doubleclick. Informacije o prikazanih straneh, pridobljene s piškotki, se nato prenesejo in
hranijo na strežnikih Google za namene ocenjevanja. Pravilnik o zasebnosti družbe Google si lahko
preberete tukaj: https://policies.google.com/privacy
Glede možnosti, ki so vam na voljo za ugovarjanje takšnemu sledenju, obiščite stran:
https://www.google.com/ads/preferences
Druge možnosti ugovora:
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Oglaševanju na podlagi interesov podjetja Google ali drugih oglaševalskih mrež lahko ugovarjate
tudi na tej spletni strani:
http://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choicesOptimizely
Ta spletna stran uporablja Optimizely, storitev za spletno analitiko, ki jo ponuja podjetje Optimizely
Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, ZDA), namenjena pa je
poenostavitvam in izvajanju A/B testiranja zaradi optimizacije in nadaljnjega razvoja te spletne
strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi spletne strani, bodo praviloma posredovane
strežniku Optimizely, kjer bodo tudi shranjene.
Funkcijo spremljanja lahko onemogočite na naslednje načine: Sledenje Opitimizely lahko kadar koli
onemogočite v skladu z navodili na https://www.optimizely.com/legal/opt-out/.

Refined Ads
Za ocenjevanje in optimizacijo naše spletne strani in pripravo za vas primernejših oglasov
uporabljamo sistem sledenja Refined Ads, ki ga je oblikovalo podjetje Refined Labs GmbH
(Residenzstr. 7, 80333 München, Nemčija). Sistem s piškotki beleži uporabniške podatke in na tej
podlagi sestavlja anonimne uporabniške profile. Teh podatkov ne povezuje s podatki posameznega
uporabnika.
Obdelavi podatkov lahko ugovarjate z uporabo piškotka za zavrnitev (opt-out cookie). Več
informacij v zvezi s tem najdete na https://www.visualiq.com/privacy

Adition
Naša spletna stran uporablja storitev ADITION, ki jo zagotavlja podjetje ADITION technologies
AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Nemčija. ADITION namešča piškotke za upravljanje in
optimizacijo načinov prikazovanja oglaševalskih ukrepov, ki jih izvajajo stranke podjetja ADITION.
Storitev lahko, na primer, poveča pogostost prikazovanja oglasov pri uporabnikih. Pri nameščanju
piškotkov ADITION ne shranjuje osebnih podatkov, kot so imena, e-poštni naslovi ali druge
osebne informacije. Vse zbrane informacije so anonimizirane in zajemajo tehnične podatke, kot
so pogostnost oglaševanja, datum objave oglaševalskih ukrepov ter podatki o uporabljenih
brskalnikih in nameščenih operacijskih sistemih. Vsi zbrani podatki se hranijo na strežnikih v
Republiki Nemčiji. Informacije o Izjavi o varstvu podatkov podjetja ADITION najdete na strani
www.adition.com/kontakt/datenschutz/.
Obdelavi podatkov lahko ugovarjate z uporabo piškotka za zavrnitev (opt-out cookie). Več
informacij o tem najdete na strani https://www.adition.com/en/privacy/

Tealium (CDP)
Ta spletna stran uporablja storitev “Tealium Audience Stream”, ki jo zagotavlja podjetje Tealium
Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, ZDA (Tealium). Sistem zbira in hrani podatke,
ki jih nato uporabi za oblikovanje psevdonimiziranih uporabniških profilov. Tealium na podlagi teh
informacij v našem imenu samodejno izboljša uporabo spletne strani v skladu z vašimi potrebami,
in to v realnem času. V ta namen zbira informacije, kot so oglasi in proizvodi, ki si jih je obiskovalec
ogledal in nanje pritisnil, število obiskovalcev, teme obiskanih strani itd.
Psevdonimizirani uporabniški profili se ne povezujejo z osebnimi podatki imetnika psevdonima,
razen če se za to pridobi ustrezno posebno soglasje. Naslov IP, ki ga sporoča brskalnik, prav
tako ni povezan z vašim uporabniškim profilom.
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Tealium za oblikovanje uporabniških profilov uporablja piškotke, pri mobilnih terminalih pa
podobne tehnologije. Informacije, ki jih podaji piškotki o tem, kako uporabljate to spletno stran, se
hranijo znotraj Nemčije. Nameščanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno prilagoditvijo
nastavitev v vašem brskalniku. Opozarjamo vas, da zaradi tega mogoče ne boste mogli v celoti
uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Zbiranju in hrambi vaših podatkov za namene spletne
analitike lahko kadar koli ugovarjate v skladu z navodili na strani
http://tealium.com/de/privacy/.

BlueKai (DMP)
Naša spletna stran uporablja tehnologijo “BlueKai”, ki jo zagotavlja Oracle (Oracle Corporation 500
Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065/ZDA). BlueKai nam omogoča, da vam z
upoštevanjem vaših interesov in uporabniškega vedenja na naši spletni strani in spletnih straneh
tretjih oseb prikažemo primerno, ciljno usmerjeno oglaševanje, ki temelji na oceni vaše uporabe
spletne strani na različnih terminalih, kot so prenosni računalniki, pametni telefoni in osebni
računalniki (tako imenovano sledenje več napravam - cross-device tracking). Tehnologija nam
zagotavlja tudi anonimne statistične podatke o učinkovitosti posameznih oglaševalskih ukrepov
(npr. koliko ljudi je pritisnilo na oglas ali bilo z njim v interakciji).
V ta namen so na vaših terminalih nameščeni piškotki, na spletnih straneh, ki uporabljajo
BlueKai, pa tako imenovane pikselske oznake (pixel tags). Z vsemi temi pripomočki lahko
analiziramo in ocenimo vaše uporabniško vedenje (npr. pritiske) na različnih terminalih. Postopek
zajema oblikovanje tako imenovanih identifikacijskih oznak piškotkov (cookie IDs), ki jih je
mogoče povezati z vašimi terminali za namene profiliranja po napravah (cross-device profile), ni
pa jih mogoče povezati z vami osebno. Zbrani podatki zajemajo neosebne, z uporabo povezane
podatke (npr. pritiske na oglaševanje, spletne strani, čas in trajanje obiska) in neosebne podatke
brskalnika (npr. jezikovne nastavitve, ločljivost zaslona), zato vas v nobenem trenutku ne moremo
prepoznati.
Več informacij o varstvu podatkov in s tem povezanimi nastavitvami najdete na strani:
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Uporabi
sistema Oracle BlueKai lahko ugovarjate preko ustrezne možnosti za zavrnitev na strani
http://bluekai.com/consumers.php.

Myra
S pomočjo podjetja Myra Security GmbH zagotavljamo razpoložljivost naših storitev in svojo
infrastrukturo ščitimo pred napadi kriminalcev, botneti in drugim zlonamernim programjem. Myra
Security GmbH za nas izvaja ustrezno filtriranje. Za zagotovitev vaše varnosti vse prometne
tokove preverimo, preden jim dovolimo dostop do naših storitev. Z analiziranjem vsakega
poskusa dostopanja do naše spletne strani lahko preverimo, ali so vaši zahtevki zakoniti, s čimer
vaše podatke zaščitimo pred nepooblaščenim dostopom. Ta postopek filtriranja vas na noben
način ne omejuje pri uporabi naših storitev oziroma naše spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo
Točka (f) člena 6(1) GDPR se uporablja za obdelavo osebnih podatkov.

Zakoniti interes v obsegu, kolikor se točka (f) člena 6(1) GDPR uporablja za to
vrsto obdelave
Naš zakoniti interes pri obdelavi vaših osebnih podatkov preko naše spletne strani izhaja iz želje,
da optimiziramo svojo spletno ponudbo in s tem strankam ponudimo najboljše možne storitve in
neprenehoma povečujemo zadovoljstvo strank.
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Kategorije prejemnikov vaših podatkov
Vaši podatki se posredujejo tretjim osebam le, če je to potrebno za izvajanje pogodbe, na primer
za obveščanje lokalnega partnerja na področju najemov o vaši rezervaciji ali za obdelavo plačila s
kreditno kartico preko podjetja za kreditne kartice. V takih primerih vaše podatke posredujemo
ponudnikom IT storitev, klicnim centrom, podjetjem za izterjavo, ponudnikom finančnih storitev,
partnerskim agencijam, franšiznim partnerjem in drugim partnerjem, s katerimi sodelujemo.
Podatke nadalje posredujemo podjetjema Google, Inc in Facebook Ireland Ltd. v obsegu, opisanem
v predhodnem besedilu (glejte → Nameni obdelave podatkov).
Kot del naših ukrepov za preprečevanje goljufij posredujemo posebne podatke – v primerih, ko so
bile tretje osebe ogoljufane ali so v nevarnosti ogoljufanja – tudi tretjim osebam, ki so bile ogoljufane
ali so v nevarnosti ogoljufanja.

Prenos v tretje države
Če poslovne stranke uporabljajo naše storitve za rezervacijo vozil za najem v tretji državi,
posredujemo osebne podatke voznika našim pogodbenim in poslovnim partnerjem v tretji državi.
Prenos vaših podatkov v tretjo državo temelji na sklepu Evropske komisije o ustreznosti. V primeru
neobstoja sklepa Evropske komisije o ustreznosti za tretjo državo se podatki v to tretjo državo
prenesejo ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46(2) GDPR. Za kopije omenjenih
zaščitnih ukrepov lahko v v pisni obliki zaprosite pri podjetju SIXT na zgoraj navedenem naslovu
(glejte → Upravljavec).

Obdobje hrambe/merila za obdobje hrambe
Pridobljeni osebni podatki se hranijo, dokler niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili
zbrani ali drugače obdelani (glejte → Nameni obdelave podatkov v podjetju Anticus d.o.o.). Kadar
mora Anticus d.o.o. v skladu z zakonskimi obveznosti hraniti osebne podatke, jih bo hranil tako
dolgo, kot je zakonsko zahtevano in opisano v nadaljevanju.
Obdobje hrambe za dokumentacijo, povezano z obstojem, vsebino in drugimi informacijami glede
pogodbenih odnosov, je enako zastaralnemu roku, določenem v Obligacijskem zakoniku Republike
Slovenije. Splošni zastaralni rok za pogodbene obveznosti je 5 let (346. člen Obligacijskega
zakonika), za terjatev zakupnine iz pogodb o najemu/zakupu pa 3 leta (351. člen Obligacijskega
zakonika). Objektivni zastaralni rok za odškodninske terjatve je 5 let (352. člen Obligacijskega
zakonika), razen v primeru škode, povzročene s kaznivim dejanjem. V takem primeru se zastaralni
rok podaljša do konca zastaralnega roka za kazenski pregon (ki se razlikuje za posamezna kazniva
dejanja, določa pa ga 90. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije).
Poslovno dokumentacijo, ki zajema knjigovodske listine in računovodske evidence (vključno z
računi in dokazili), je treba hraniti 10 let (Zakon o davčnem postopku Republike Slovenije). V tem
obdobju lahko za vaše podatke velja omejena uporaba v okviru rednega poslovanja, če njihova
obdelava nima drugih namenov.
Isto obdobje (10 let po poteku poslovnega razmerja) je določeno za hrambo podatkov o poslovnem
razmerju v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Republike
Slovenija (129. člen).

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Pravice v skladu s členi 15 do 18 in členom 20 GDPR
Pravico imate, da v razumnih časovnih presledkih pridobite informacije o vaših osebnih podatkih,
ki se hranijo (člen 15 GDPR). Med drugim ste upravičeni do informacij o tem, ali se vaši osebni
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podatki hranijo ali ne, o vrstah osebnih podatkov in o namenih obdelave. SIXT vam bo na zahtevo
zagotovil kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.
Imate tudi pravico, da pri podjetju SIXT dosežete popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z
vami (člen 16 GDPR).
Nadalje imate pravico, da pri podjetju SIXT dosežete izbris osebnih podatkov v zvezi z vami (člen
17 GDPR). SIXT je obvezan izbrisati osebne podatke v določenih okoliščinah, med drugim če
osebni podatki niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
če ste preklicali privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in če so osebni podatki obdelani
nezakonito.
V nekaterih okoliščinah imate pravico doseči, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov (člen
18 GDPR), na primer če oporekate točnosti vaših osebnih podatkov in moramo mi preveriti njihovo
točnost. V takih primerih se moramo vzdržati nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov, z izjemo
hrambe, dokler se zadeva ne razjasni.
Če se odločite za zamenjavo podjetja za najem vozil, imate pravico, da v strojno berljivi obliki
prejmete podatke, ki ste nam jih dali na podlagi privolitve ali pogodbenega dogovora z nami, ali da
vaše podatke v strojno berljivi obliki prenesemo tretji osebi po vaši izbiri (pravica do prenosljivosti
podatkov, člen 20 GDPR).

Neobstoj pogodbenih ali zakonskih obveznosti zagotovitve podatkov/posledice
nezagotovitve podatkov
K zagotovitvi svojih osebnih podatkov niste pogodbeno ali zakonsko obvezani. Vseeno vas
opozarjamo, da z nami ne morete skleniti pogodbe o najemu vozila ali uporabljati drugih storitev,
ki jih ponujamo, če nam ni dovoljeno zbirati in obdelovati podatkov, kot se to zahteva za v
predhodnem besedilu opisane namene (glejte → Nameni obdelave podatkov v podjetju SIXT).

Pravica do ugovora v skladu s členom 21 GDPR
Če je obdelava vaših podatkov s strani podjetja SIXT potrebna za opravljanje naloge, ki se
izvaja zaradi javnega interesa ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka (e)
člena 6(1) GDPR) ali če je potrebna zaradi zakonitih interesov podjetja SIXT, imate pravico,
da kadar koli iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi vaših
podatkov. SIXT bo v takem primeru prenehal z obdelavo, razen če bomo lahko predložili
nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad razlogi za prenehanje obdelave.
Obdelavi vaših osebnih za namene neposrednega oglaševanja lahko ugovarjate kadar koli
in brez omejitev.

Pravica, da kadar koli prekličete svojo privolitev
Če se podatki v podjetju SIXT obdelujejo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev
kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov v času od podane
privolitve do preklica privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pravico imate, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem za SIXT. Pritožbe naslovite
na:
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana
Slovenija
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