VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV – KRATEK PREGLED, več preberite tukaj
KDO UPRAVLJA Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI ?
•

Summit Leasing Slovenija d.o.o. Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana

•

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV je za vaša vprašanja dosegljiva na e-mailu:
»skladnost@summit-leasing.si« ali na telefonski številki : 01-548 33 60.

KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV ZBIRAMO ?
•
•
•
•
•
•

sociodemografske podatke (npr. spol, starost, izobrazba, zaposlitveni status),
kontaktne podatke (npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča),
podatke o osebnih dokumentih, ki jih predložite ob sklenitvi kredita
ostale vaše poslovne podatke, zlasti transakcijske podatke, podatke o kanalih in aplikacijah, preko katerih
stopate v stik z nami (vključno s spletnimi piškoti, tip brskalnika ter IP s katerega je prišel vaš zahtevek)
informacije o vaši uporabi storitev, produktov in stikov s Summit Leasingom ter
informacije o vaši kreditni sposobnosti.

ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE ?
•
•
•

za potrebe izpolnjevanja in sklenitve kreditne pogodbe,
za potrebe izvajanja zakonov, ki določajo obveznost zbiranja vaših osebnih podatkov (med drugimi: Zakona o
potrošniškem kreditiranju, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma),
zaradi izvajanja zakonitih interesov družbe (npr. izvajanje nujno potrebnih postopkov za upravljanje našega
poslovanja, določeno trženjsko komuniciranje, upravljanje tveganj in preprečevanje zlorab)

o AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV služi za namen izračuna vaše kreditne sposobnosti. Glede
odločitve, ki je bila sprejeta na podlagi avtomatizirane obdelave, imate vedno pravico, da pridobite dodatna
pojasnila in pravico, da odločitev izpodbijate.

OBDELAVA PODATKOV NA PODLAGI VAŠE PRIVOLITVE
Omenjena obdelava se bo izvedla zgolj v primeru, ko boste za obdelavo podali izrecno privolitev, ki jo lahko kasneje
tudi kadarkoli prekličete. Podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi privolitve, bodo služili za namene trženja in priprave
ponudbe, ki bo prilagojena prav vam. Sklenitev kreditne pogodbe ni pogojena s podajo vaše privolitve.

KDO BO RAZPOLAGAL Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI ?
Zaposleni naše družbe, pogodbeni obdelovalci, ki izvajajo določeno storitev za nas, v našem imenu in po naših
navodilih, državni organi (Urad za preprečevanje pranja denarja, FURS, sodišča), Banka Slovenije (za namene SISBONa), za določene namene pa tudi uslužbenci Skupine Nove KBM. Vaših podatkov v tretje države ne bomo posredovali.

KOLIKO ČASA BOMO HRANILI VAŠE OSEBNE PODATKE ?
Večino osebnih podatkov, zbranih z namenom kreditiranja, hranimo za obdobje trajanja pogodbe, temu pa prištejemo
zakonsko določeno število let hrambe po prekinitvi poslovnega razmerja (običajno prištejemo 5 do 10 let).

VAŠE PRAVICE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov,
pravica do izbrisa osebnih podatkov,
pravica do omejitve osebnih podatkov,
pravica do prenosljivosti,
pravica do ugovora
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000
Ljubljana; gp.ip@ip-rs.si).

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite tako, da izpolnite obrazec (link), ki je na voljo na
sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe ter na spletni strani družbe (www.summit-leasing.si).

