
OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

Harvey Norman Trading d.o.o 

 

 

 

S tem obvestilom vam želimo posredovati podrobnejše informacije o obdelavi osebnih 

podatkov, ki jih zbiramo o vas kot kupcu v naši trgovini. 

V tem obvestilu vam želimo zagotoviti tudi informacije o pravicah, ki jih lahko uveljavljate v 

zvezi z obdelavo teh podatkov. To obvestilo o obdelavi podatkov velja samo za fizične osebe. 

Zaščita vaše zasebnosti je za nas izredno pomembna, zato pozorno preberite to obvestilo. 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov? 

 

Za določitev namena in načina obdelave vaših osebnih podatkov, je v skladu s Splošno uredbo 

o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) odgovoren upravljavec: 

Naziv: Harvey Norman Trading d.o.o. 

Naslov: Letališka cesta 3D 

Poštna številka in pošta: 1000 Ljubljana 

Matična številka: 1519727000 
 

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov  

 

Ime in priimek: IEPRI d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 

Kontakt: pooblascena.oseba@iepri.si 

 

3. Za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne 

podatke? 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov 

(Uredba (EU) 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: 

• Evidentiranje elektronske vloge v informacijski sistem Finančne uprave Republike 

Slovenije, 

• Preverba razpoložljivega stanja in upravičenosti do digitalnega bona '22 v 

informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije. 
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V kolikor bomo vaše osebne podatke nadalje obdelovati za namen, ki ni namen, za katerega 

smo jih zbrali, vam bomo pred dodatno obdelavo posredovali vse predpisane informacije o tem 

drugem namenu, skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Podatke obdelujemo v skladu z naslednjim pravnim temeljem: 

- 21. člen in 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV, Uradni list št. 

35/2022). 

4. Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo? 
 

V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov zbiramo samo tiste podatke, ki jih nujno 

potrebujemo za dosego določenih namenov.  

• Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22 

Podatki upravičenca, ki želi unovčiti digitalni bon '22: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, 

datum, podpis; 

Podatki zakonitega zastopnika upravičenca: ime in priimek, EMŠO, razmerje, datum, podpis; 

• Posredovanje podatkov Finančni upravi RS 

Preverba upravičenosti do digitalnega bona '22: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, 

znesek dodeljenega DBon, skupaj izkoriščen znesek DBon, neizkoriščen znesek DBon, 

zapadel znesek DBon, datum; 

Posredovanje podatkov: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, skupaj izkoriščen znesek 

DBon, datum; 

5. Komu bodo razkriti vaši osebni podatki? 

 
Če je treba doseči zgoraj omenjene namene obdelave ali če to določajo predpisi, lahko vaše 

osebne podatke razkrijemo fizičnim in pravnim osebam, javnim organom ali drugim organom 

(zunanjim uporabnikom). Ne glede na to, katerim zunanjim uporabnikom posredujemo vaše 

osebne podatke, bomo zagotovili le tiste podatke, ki so potrebni za dosego določenega 

namena obdelave. 

Podatke lahko posredujemo naslednjim zunanjim uporabnikom: 

• Finančna uprava Republike Slovenije; 

• RCL Int. d.o.o. (vzdrževanje programske opreme) 

• posredovanje podatkov o kreditni kartici, ki jih bomo posredovali banki, preko katere 

bo izvedeno plačilo, za namen knjiženja z vašega računa, našim pogodbenim 

prevoznikom/prodajalcem za dostavo naročenega izdelka; 

• na podlagi izrecne zahteve uporabnikov, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 

podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; 

Kadar v skladu s predpisi za obdelavo vaših osebnih podatkov najamemo druge fizične ali 

pravne osebe, ki bodo vaše osebne podatke obdelovale izključno v našem imenu in v skladu 

z našimi navodili (obdelovalci), bomo najeli le tiste obdelovalce, ki lahko zagotovijo izvajanje 

ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu 

podatkov in predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo ustrezno zaščito vaših 

pravic. 



6. Kje se bodo obdelovali vaši osebni podatki? 

 
Vaši osebni podatki se obdelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 

Če vaše osebne podatke posredujemo prejemnikom v tretjih državah, bomo to storili le, če bo 

Evropska komisija izdala sklep, da gre za države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva 

osebnih podatkov, ki jo predpisuje splošna uredba o varstvu podatkov, ali če obstajajo ustrezni 

zaščitni ukrepi (npr. Standardne pogodbene klavzule). Za informacije o sprejetih varnostnih 

ukrepih se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov iz 2. točke tega 

obvestila. 

7. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 
 

• vaše podatke bomo hranili 2 leti po koncu veljavnosti digitalnega bona '22.  Po preteku 

dveh let bomo vaše podatke trajno uničili/izbrisali.  

• v primeru obdelave na podlagi sklenjene pogodbe se podatki lahko hranijo še pet let 

po poteku pogodbe na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, 

št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 

• davčno pomembni podatki se hranijo še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno 

plačati oz. v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od 

dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi 1. odst. 125. člena v zvezi z 5. odst. 

126. člena Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 

– ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 

– odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US). 

8. Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov? 
 

Kot osebo, katere osebne podatke obdelujemo, vas želimo obvestiti, da imate pod pogoji, ki 

jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, naslednje pravice glede obdelave vaših 

osebnih podatkov: 

 

• pravica do dostopa - pravica do prejema informacij, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in 

če se ti osebni podatki obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in informacij, med drugim o 

obdelanih osebnih podatkih, namenu obdelave, obdobju hrambe, izvozu v tretje države itd.; 

 

• pravica do popravka - zakonska pravica do popravljanja netočnih in pravica do dopolnitve 

nepopolnih osebnih podatkov; 

 

• pravica do brisanja (“pravica do pozabe”) - pravica do brisanja osebnih podatkov, ki se 

nanašajo na vas, če osebni podatki med drugim niso več potrebni za namene, za katere so bili 

zbrani, če ste umaknili soglasje za obdelavo in če ne obstaja druga pravna podlaga za 

obdelavo, če so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito itd., ima ta pravica omejitve in je 

ni mogoče uporabiti, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za postavitev, 

uresničitev ali obrambo pravnih zahtevkov ali za izpolnitev naše pravne obveznosti obdelava 

po predpisih, ki nas zavezujejo; 

 

• pravica do omejitve obdelave - pravica, da od nas zahtevamo, da omejimo obdelavo vaših 



osebnih podatkov (npr. kadar izpodbijate namene obdelave, točnost podatkov itd.), razen 

shranjevanja in nekaterih drugih vrst obdelave; 

 

• pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov - pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih 

podatkov v zvezi z vami, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, vključno s 

profiliranjem. V tem primeru lahko osebne podatke, ki se nanašajo na vas, obdelujemo le, če 

dokažemo, da naši upravičeni razlogi za obdelavo presegajo vaše interese, pravice in 

svoboščine ali za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

 

• pravica do prenosljivosti podatkov - pravica do prejema in prenosa podatkov drugemu 

upravljavcu, če ste nam osebne podatke posredovali v strukturirani obliki in v pogosto 

uporabljeni in strojno berljivi obliki, če se obdelava izvede samodejno in temelji na soglasju ali 

pogodbi; 

 

• pravica do umika soglasja - če obdelava osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, imate 

pravico, da kadar koli umaknete soglasje s pisnim obvestilom o odstopu od pooblaščene osebe 

za varstvo podatkov. V tem primeru vaših osebnih podatkov morda ne bomo več obdelovali, 

razen če obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. Umik soglasja učinkuje od 

trenutka, ko je naveden, kar pomeni, da ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih 

podatkov v obdobju od podelitve soglasja do njegovega preklica. 

Če želite uresničiti vse svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete 

na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek kontaktnih podatkov iz 2. točke tega 

obvestila. 

 

Da bi lahko ukrepali na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic, imamo pravico od vas 

zahtevati dodatne podatke za potrditev vaše identitete. Če vaše identitete ne moremo  

preveriti, imamo pravico zavrniti vašo zahtevo. 

Če so vaši zahtevki očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti zaradi njihovega pogostega 

ponavljanja, imamo pravico, da vam zaračunamo razumno pristojbino ali zavrnemo izpolnitev 

zahtevka. 

9. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

 

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih 

podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to 

Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, 

telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

Brez poseganja v vašo pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu predlagamo, da se 

pred obrazložitvijo pritožbe obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov, da razjasni 

morebitne spore. 
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