IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

Podjetje mc2, kreativne rešitve, d.o.o., je bilo ustanovljeno l. 2003 kot samostojno in neodvisno
podjetje.
Leta 2005 smo v podjetju pričeli v Sloveniji z distribucijo elektronskega denarja v okviru projekta eDenar.
Svoje storitve v povezavi z elektronskim denarjem izvajamo preko distribucijske mreže, bančnih nakazil in
plačilnega sistema Telekoma Slovenije – Moneta. Elektronski denar, predplačniške kartice paysafecard in
Smartpaycard plačevanju preko spleta nadomeščajo denar v klasični obliki ter plačila s kreditnimi in
plačilnimi karticami.
Pri svojem poslovanju se že od l. 2005 srečujemo z osebnimi in finančnimi podatki uporabnikov,
trgovcev, prodajalcev, zaposlenih in drugih partnerjev in prav varovanju osebnih in finančnih podatkov
posvečamo največjo pozornost že precej dlje, kot za to sploh obstajajo zakonske osnove, ki podjetjem
nalagajo varovanje osebnih in občutljivih finančnih podatkov.
Osebne in občutljive podatke zbiramo in obdelujemo v najmanjši možni meri, kot je to potrebno za
izvedbo ter razvoj storitev ter obveščanje uporabnikov. Soglasja vseh naših uporabnikov, kupcev,
sodelujočih v nagradnih igrah za shranjevanje, obdelavo podatkov in obveščanje, skladno z svojimi
splošnimi pogoji ter splošnimi pogoji izdajateljev kartic že več kot deset let sistematično zbiramo ter
hranimo skladno z veljavno zakonodajo.
Zakonske osnove za obdelavo podatkov nam določa Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1).
V podjetju mc2 d.o.o. sledimo splošni uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
Aprila 2017 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
(v nadaljevanju GDPR), ki stopi v veljavo 25. maja 2018. S to izjavo ponovno poudarjamo našo skrb o
zagotavljanju, vzdrževanju in izboljšanju storitev varstva osebnih podatkov in s tem zaščito naših
uporabnikov
Izvajamo storitve v povezavi z distribucijo izdelkov programa (Paysafecard, Paysafecash, Paysafecard
Direct in druge) in Smartpaycard produkte (Simple, Premium, Online) izdajateljev Prepaid Sevices
Company d.o.o. , povezane družbe v skupini Paysafe Group d.o.o. in Prepaid Financial Services d.o.o.;
 Družba Prepaid Sevices Company d.o.o. (v nadaljevanju PSC) je podružnica in pripada skupini
Paysafe Group d. d.. PSC s sedežem na Dunaju (Avstrija) je mednarodno aktivna družba in
prisotna v 46 državah sveta. Podjetja v skupini včasih uporabljajo trgovska imena kot so Paysafe,
paysafecard, Payolution, Fans, Skrill in NETELLER. Sklic na Paysafe vključuje vsa omenjena
podjetja skupine Paysafe Group d.o.o. ter vse pomembne hčerinske družbe skupine in je v
slovenskem prostoru prepoznan kot program izdelkov (Paysafecard, Paysafecash, Paysafecard
Direct in drugi).
 Družba Prepaid Financial Services d.o.o. (v nadaljevanju PFS) je hitro rastoče tehnološko
podjetje s poslovnimi enotami v Veliki Britaniji, na Malti in Irskem, pooblaščeno in regulirano kot
izdajatelj elektronskega denarja s strani Financial Conduct Authority iz Londona, pod registrsko
številko 900036. PFS zagotavlja lastne blagovne znamke in blagovne znamke in ˝white lebel˝
blagovne znamke, pri katerih PFS prevzema proizvodnjo le teh, medtem, ko pakiranje in prodaja
pod raznolikimi imeni pripadata drugemu podjetju, kot je to v primeru programa Smartpaycard.
PFS izvaja celostno storitev za stranke z oblikovanjem, razvojem implementacijo in vodenjem
programa, kot je to v primeru programa Smartpaycard.
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Skladno z GDPR sta izdajatelja storitev Paysafe in Smartpaycard upravitelja v postopkih izdaje in
upravljanja kartic/dobroimetja za namene izvedbe pogodbene obveznosti, medtem, ko je mc2 d.o.o. v
teh postopkih le pogodbeni obdelovalec. Iz tega naslova sta vam oba izdajatelja pripravila izjavi o varstvu
osebnih podatkov, ki so skladni z GDPR:
 izjavo o varstvu osebnih podatkov družbe Prepaid Financial Services d.o.o.,
 izjavo o varstvu osebnih podatkov družbe Prepaid Sevices Company d.o.o..
Skladno z GDPR je mc2 d.o.o. na nivoju distribucijskega sistema (prodaje in polnitev kartic) upravljalec
osebnih in občutljivih podatkov. V nadaljevanju vam predstavljamo naše poglede in prakse v zvezi z vašimi
osebnimi podatki in naš način ravnanja z njimi.
IZJAVA SE NANAŠA NA:
 funkcije in storitve spletne strani/portale, ki so vam na voljo ob obisku naših spletnih strani,
portalov ali plačilnih modulov, ki jih naše stranke uporabljate na svojih spletnih straneh;
 vašo uporabo oz. naročilo proizvodov in storitev Paysafe in Smartpaycard, vključno z vsemi
programi zvestobe ali premijami, bodisi s točkami ali drugače (»promocijske kode« ali
»promocijske akcije«);
 vašo uporabo novic eDenar, kjer vas bomo posredovali zanimive novice in koristne vsebine o
spletnih nakupih, širitvi prodajnih mrež, varnosti pri spletnih nakupih in novih nagradnih igrah ter
proizvodih/storitvah;
 vašo uporabo programske opreme, vključno z uporabo na namiznih aplikacijah, mobilnih
telefonih in prodajnih mestih;
 elektronsko pošto in druga elektronska sporočila vključno z SMS-i, telefoni, spletno stranjo,
predstavitvijo na socialnih omrežjih, portalom in drugimi načini komunikacije med vami in mc2
d.o.o..
OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO oz. HRANIMO:
 OSEBNI PODATKI STRANK: mobilna številka, ime in priimek, naslov, datum rojstva, elektronski
poštni naslov, mesto, država, podatki o identifikacijskih dokumentih (tip dokumenta, številka
dokumenta, datum izdaje dokumenta, datum veljavnosti dokumenta, izdajatelj dokumenta),
številka osebnega bančnega računa, IBAN ter BIC podatki ter naziv in naslov vaše banke, številka
računa/kartic in datum veljavnosti, CVC in PIN podatki, podatki drugih kreditnih oz. debetnih
kartic, podatki o transakcijah, potrdila o prebivališču, potrdilo o vaši identifikaciji, telefonski klic
na klicni center, podatke datuma zapisa IP naslova, IP naslov (host address, host name),
naziv/vrsto brskalnika, verzijo operacijskega brskalnika, podatke o platformi, podatki o v zvezi s
kupljenimi artikli vključno z vrednostjo, krajem nakupa, časom in drugimi za vas pomembnimi
podatki, v primeru navzkrižnih nakazil (ime in priimek oseb (katerim nakazujete oz. oseb, ki vam
nakazujejo), namen nakazil tretjim osebam, odnos s tretjimi osebami (fizični ali pravnimi), znesek
nakazila, ki ga nakazujete ali so vam ga nakazali).
 OSEBNI PODATKI PRODAJALCEV: ime in priimek, datum rojstva, stalni naslov, kraj in tip osebnega
dokumenta (s sliko), številka osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj
osebnega dokumenta, telefon.
PODATKE PRIDOBIMO NA SLEDEČ NAČIN:
 PODATKE, KI NAM JIH POSREDUJETE preko telefonskih klicev, elektronske pošte, SMS ali drugih
komunikacijskih sredstev: Sprejmemo in shranimo vse podatke, vključno z osebnimi in finančnimi
podatki, ki nam jih pošljete, na primer vi (ali vaše podjetje): pošljete povpraševanje ali zahtevek v
povezavi s storitvami Paysafe ali Smartpaycard; se registrirate oz. uporabljate katero od storitev
Paysafe ali Smartpaycard (npr. nadgradnjo, promocijske kode, izvedbo KYC postopka, ipd.);
komunicirate z nami prek elektronske pošte, SMS-ov, spletne strani oz. portala, telefona
(neposredno v podjetje ali na klicni center) ali katerih drugih elektronskih sredstev, pooblastila za
upravljanje s karticami, Podatke o vas in vaši uporabi storitev Paysafe in Smartpaycard lahko
pridobimo, ko komuniciramo z vami, npr. ko vam dostavimo naše sporočilo.
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PODATKI O VAS, KI JIH ZBIRAMO: mc2 d.o.o. za lastne potrebe sprejema in shranjuje le določene
podatke za namene identifikacije in nadgradenj (KYC ˝Know your customer˝, KYB ˝Know your
business˝), informacije, ko preko našega sistema sprožite aktivnosti vezano na proizvode Paysafe
in Smartpaycard (npr. aktivacija kartice, zaklepanje, odklepanje kartic, ipd); podatke ko ste v
interakciji spletnimi stranmi www.edenar.net in www.smartpaycard.net, portali kartic ter
eDenarnic ali ko upravljate z mobilno aplikacijo.
PODATKI IZ DRUGIH VIROV: Podatke o vas lahko delimo ali pridobimo iz drugih virov in jih
dodamo našim podatkom (npr. ustanovami za boj proti goljufijam) in lahko od njih prejmemo ter
jim posredujemo vaše podatke izključno in samo skladno z zakonodajo.
ANALIZE; mc2 izvaja analize izključno za namene zagotavljanja varnosti distribucijskega sistema in
ustvarjanja navodil za uporabo izdelkov in izboljšanje izdelkov/storitev. Osebni podatki se
obdelujejo izključno s statistično metodo generičnih podatkov, kjer se izgubi sled identifikacije
nosilca/imetnika in se prikazuje le skupinske rezultate (odstotne ali numerične) v tabelaričnih ali
grafičnih prikazih.

NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI ZBIRAJO:
 Izvedba pogodbenih obveznosti iz naslova predplačniških kartic in drugih sorodnih storitev do vas
in pogodbenih obveznosti do izdajateljev;
o Izvedbo storitve iz naslova pogodbenega odnosa do strank, na nivoju distribucijskega
sistema, za produktni skupini Smartpaycard in Paysafe v procesih prodaje in polnitev
Smartpaycard in Paysafecard kartic ter dodelitve promocijskih kartic ter drugih aktivnosti
za nemoteno izvedbe pogodbene obveznosti kot distributerja
o Izvedbe I. nivoja podpore za izdajatelja Prepaid Sevices Company d.o.o. , povezane
družbe v skupini Paysafe Group d.o.o. in Prepaid Financial Services d.o.o. v procesih npr.
reševanja glede nadgradenj kartic, reševanja nedelovanja kartic, suma zlorab kartic,
dodelitev nadomestnih kartic, sprostitev sredstev nazaj na kartice, dodelitev 3D secure
kode, registracija druge kartice za polnitev, vračilo sredstev s kartic na zasebne račune
strank, zaprtje kartic ter druge reklamacije v času izvedbe pogodbene obveznosti.
o Izvedba pogodbenega odnosa z distribucijskimi partnerji/prodajnimi mesti sodelujočimi
pri vzpostavitvi in vzdrževanju distribucijskega sistema za produktni skupini
Smartpaycard in Paysafe, za namen zmanjšanja tveganja pri zaščiti podatkov
pridobljenih s strani distribucijskih partnerjev/prodajnih mest za namene izvajanja
zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma s ciljem preprečevanja,
odkrivanja in pregona goljufij ter drugih kaznivih dejanj.
 Zagotavljanje storitev eDenarnice za vas
 Omogočiti storitev IBAN računa za vas
 Obdelava transakcij/informacij vezano na vaš račun
 Identifikacija strank
 Za vzpostavitev sistema nadzora nad prodajo oz. distribucijo kartic, njihovo aktivacijo in uporabo,
ki bo pravočasno zaznal morebitne zlorabe kupcev produktov oz. strank, ki bi lahko šle v smeri
pranja denarja in/ali financiranja terorizma in za namen preprečitev goljufij;
 Za izpolnjevanja evropskih in nacionalnih predpisov za preprečevanje pranja denarja in/ali
financiranja terorizma, preprečevanje/odkrivanje in kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih
dejanj vključno s standardnimi pravili glede kartic in zahtevami policijskih in nadzornih organov;
 Spremljanja, identificiranja, varnosti in zaščite, kot so npr. IP naslovi, za preprečitev nezaželenih
vdorov v sistem, neavtoriziranih vdorov, za preprečitev razkritja in prilaščanja informacij,
podatkov in sistemskih kršitev, vdorov v računalniški sistem, industrijskega vohunstva in
kibernetskega napada;
 Za namen zmanjšanje tveganj pri zaščiti podatkov pridobljenih v okviru vzpostavljenega
distribucijskega sistema ter pri prenosu informacij o polnitvah, aktivacijah kartic ter ukazih za
namen dodatnega varovanja podatkov na karticah (npr. različni ukazi za zaklepanje kartice,
blokiranje, ipd.);
 Izvajanje politike varnosti pri delu skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo;
 Vzpostavitev kontaktov z vami, za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti;
 Na zahteve organov kazenskega pregona za namene identifikacije goljufij;
 Izvedbe obveznosti iz naslova sodelovanj na nagradnih igrah in dostave novic eDenar
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Iz naslova arhiviranja dokumentov/osebnih podatkov;
Za namene ustvarjanja navodil za uporabo izdelkov in izboljšanje izdelkov/storitev izključno s
statistično metodo generičnih podatkov, kjer se izgubi sled identifikacije nosilca/imetnika.

PRAVNE PODLAGE ZA HRANJENJE





na podlagi vašega soglasja, tudi če je vaše soglasje pogojeno "kot poslovna podlaga";
če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti med strankami, z izdajateljema in
distribucijskimi partnerji/prodajalci;
če ima mc2 d.o.o. legitimen interes za obdelavo podatkov – pod pogojem, da z obdelavo ne
razveljavi vaših pravic in svoboščin glede morebitnih ugovorov na obdelavo;
za preprečevanje pranja denarja in/ali financiranja terorizma, preprečevanje/odkrivanje in
kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih dejanj vključno s standardnimi pravili glede kartic in
zahtevami policijskih in nadzornih organov.

ČAS HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV








Osebni podatki pogodbenih strank se zbirajo za obdobje, ki ga določa zakonodaja;
Skladno z zakonodajo o preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1 (129.
Člen)) se hrani podatke in pripadajočo dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in
posamezne transakcije, 10 let po prenehanju poslovnega razmerja/opravljeni transakciji. Skladno
z obligacijskim zakonikom (OZ, 356. člen) se v primeru terjatev upnikov, ki so bile ugotovljene s
pravnomočno sodno odločbo (pravnomočen sklep o izvršbi) ali z odločbo drugega pristojnega
organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom (gre za terjatve, katerih
obstoj in višino je nedvoumno ugotovilo sodišče ali drug organ), hrani podatke vezane na
dotičnega upnika in pripadajočo dokumentacijo 10 let.
Mc2 d.o.o. si na osnovi ZPPDFT pridržuje pravico hranjenja podatkov in pripadajočo
dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne transakcije 11 let po prenehanju
poslovnega razmerja/opravljeni transakciji. Mc2 d.o.o. si v primeru terjatev upnikov in
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, na osnovi OZ, pridržuje pravico hranjenja
podatkov in pripadajočo dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne
transakcije 11 let, razen če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano. V tem primeru se čas
zadržanja ne šteje v čas zastaralnega roka.
E-poštni dopisi strank se glede na Zakon o elektronskih komunikacijah ,
o ki so v pogodbenem razmerju in naročajo blago ali storitev, spreminjajo naročilo,
odpovedujejo naročilo, podajajo reklamacijo, ugovor ali drugo okoliščino, ki ima vpliv na
spremembe poslovnega razmerja se hranijo 3 leta.
o ki se vežejo na informacije o delovnem času poslovalnic, ponudbi, kontaktnih in drugih
splošnih informacijah, klici, ki ne pripeljejo do nakupa blaga ali storitev oz. sklenitve,
spremembe ali prenehanje določenega poslovnega razmerja se hranijo iz naslova zakonitega
interesa možnosti sklenitve sodelovanja 3 mesece.
Telefonski klici strank na klicni center se glede na Zakon o obligacijskih razmerjih hranijo na
sledeč način:
o klici strank, ki se vežejo na naročajo blago ali storitev, spreminjajo naročilo, odpovedujejo
naročilo, podajajo reklamacijo, ugovor ali drugo okoliščino, ki ima vpliv na spremembe
poslovnega razmerja se hranijo do 3 let od dneva sklenitve pogodbe (absolutni rok) oziroma
1 leto od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti (relativni rok).
o Klici strank, ki se vežejo na informacije o delovnem času poslovalnic, ponudbi, kontaktnih in
drugih splošnih informacijah, klici, ki ne pripeljejo do nakupa blaga ali storitev oz. sklenitve,
spremembe ali prenehanje določenega poslovnega razmerja se ne hrani.
Osebni podatki strank, ki so naročene na e-novice ali sodelujejo v nagradnih igrah, se hranijo do
zaključka akcije oz. do preklica strank. Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na epoštni naslov dpo@edenar.net.
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V primeru, da mc2 d.o.o. osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z
določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe.

VAŠE PRAVICE
 Pravico do dostopa informacij o varovanju osebnih podatkov.
 Pravica do soglasja in odvzema soglasja na enak način, kot je bilo le-to dano.
Zbiranje podatkov, ki se ne vežejo na izvedbo pogodbenega razmerja, je dovoljeno le na podlagi
privolitve, soglasje pa mora biti dokazljivo in dano na podlagi jasne in razumljive izjave, dane z
nedvoumnim pritrdilnim dejanjem (t.i. "opt-in"). Način za preklic privolitve uporabe osebnih podatkov
mora biti enako enostaven kot podaja soglasja. Vsak posameznik ima pravico do umika privolitve za
nadaljnjo uporabo in obdelavo osebnih podatkov, zlasti za neposredno trženje Mc2 d.o.o. izvaja
pridobitev soglasja strank v pogodbenem razmerju le za obveščanje strank/potencialnih strank o
nagradnih igrah ter v primerih neposrednega trženja. Mc2 d.o.o. izvaja pridobitev soglasja
potencialnih strank za obveščanje strank/potencialnih strank o nagradnih igrah ter v primerih
neposrednega trženja.
 Pravica posameznika do popravka informacij in izbrisa (imenovana tudi »pravica do pozabe«).
Posameznik ima pravico in obveznost, da obdelovalcu sporoči popravek osebnih informacij, v kolikor
so ti netočni oz. se spremenijo. Na zahtevo se odgovori v roku enega meseca oziroma dveh, v kolikor
je zahteva kompleksnejša. Posameznik ima pravico, da se njegovi podatki izbrišejo, kadar ne obstaja
več upravičen razlog za obdelovanje. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo
mc2 d.o. zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom
oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 Pravica do obveščenosti v primeru vdora v podatkovne baze ali kraje osebnih podatkov.
Mc2 d.o.o. kot upravitelj in pooblaščeni obdelovalci podatkov ter mc2 kot obdelovalec podatkov v 72urni rok obvestiti nadzorni organ v primeru vdora v podatkovne baze. V kolikor upravljalec definira
okoliščine in določi, da je to primer, da je o tem obvezno obvestiti tudi uporabnika, se obvesti o vdoru
tudi posameznika/stranko. V kolikor pride do vdora v sistem in ima podjetje (upravitelj ali
obdelovalec) nameščene vse varnostne mehanizme, mc2 d.o.o. obvezno poroča o incidentu
nadzornemu organu.
 Pravica posameznika do posredovanja zbranih podatkov tretji osebi oziroma organizaciji
(imenovana tudi »pravica do prenosljivosti«).
Posameznik lahko zbrane podatke in informacije prevzame in prenese k konkurenčnemu ponudniku.
Zbrane podatke posredujemo posamezniku v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi
obliki.
 Preprečevanje obdelave, ko ta lahko privede do izrednih razmer ali škode;
 Pritožbe na pristojni organ za varstvo podatkov.
 Sprožitev sodnega postopka za odškodnino zaradi izrednih razmer ali škode, ki je nastala z naše
strani zaradi neizpolnjevanja zakona o varstvu osebnih podatkov.
 Poziv za ročno prevrednotenje določenih avtomatskih procesov odločanja; ugovor proti
avtomatski obdelavi.
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PRENOS PODATKOV
Podatke, ki smo jih zbrali o vas, skladno s pogodbenim odnosom in evropsko ter nacionalno zakonodajo
prenašamo le:
o izdajateljema Prepaid Sevices Company d.o.o. in Prepaid Financial Services d.o.o.,
o organom, ki so odgovorni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
preprečevanje/odkrivanje in kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih dejanj.
Izven Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) ali območja v katerem so bili zbrani se hranijo le
podatki, ki so v oblaku in se prenašajo le kriptirani se hranijo pri izvajalcih, ki so zavezani k uresničevanju in
delovanju načel Varnega pristana (EU-US Privacy Shield).
Če niste več naša stranka, hranimo vaše osebne podatke do razumnega roka – sicer tako dolgo, kot je z
zakonom dovoljeno oz. predpisano. Dodatne podrobnosti so na voljo na zahtevo.
Uvedli smo ukrepe, ki zagotavljajo, da se vaši osebni podatki ne bodo izgubili in ne bodo zbrani,
uporabljeni, spremenjeni ali razkriti s strani nepooblaščenih oseb. Vendar je zaščita in varnost vaših
podatkov odvisna tudi od vas. Ko smo vam dodelili geslo ali kodo za dostop (ali če ste izbrali kaj takega), s
katero ste pridobili dostop do določenih delov naše spletne strani oz. portala, naših mobilnih aplikacij itd.,
je ohranjanje zaupnosti tega gesla oz. kode za dostop vaša odgovornost. Vašega gesla oz. kode za dostop
ne smete deliti z nikomer. Morate biti previdni, da vašega gesla oz. dostopne kode ne uporablja
nepooblaščena oseba.
Mc2 d.o.o. ter izdajatelja podeljujete pravico, da deluje po navodilih vsake osebe, ki vnese vaše
uporabniško ime in geslo. Prav tako se strinjate, da ste v celoti odgovorni za vsako uporabo in dejanje v
povezavi z uporabo vašega računa. Poleg tega jamčite, da boste mc2 d.o.o. nemudoma obvestili o vsaki
spremembi podatkov. Takoj ko prejmemo vaše podatke, uporabimo stroge postopke in varnostne
funkcije, da preprečimo morebiten nepooblaščen dostop.
SPREMEMBE PRI NAŠI IZJAVI O VARSTVU PODATKOV
Našo izjavo o varstvu podatkov lahko spremenimo. Če opravimo bistvene spremembe načina obravnave
vaših podatkov, vas na to opozorimo z izjavo ali sporočilom na tej spletni strani oz. tem portalu. Datum
zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov je označen na spodnjem robu strani. Vaša
odgovornost je, da na naši spletni strani oz. našem portalu redno preverjate, če je prišlo sprememb v izjavi
o varstvu podatkov. Z vašo nadaljnjo uporabo storitev mc2 d.o.o. se strinjate z vsemi spremembami v naši
izjavi o varstvu podatkov.
KONTAKT
V primeru, da želite podati komentar, vprašanje ali zahteve v zvezi z uporabo oz. varstvom vaših osebnih
podatkov z naše strani nam pišite na dpo@edenar.net.
Datum 24. maj 2018
Oseba za varstvo podatkov (DPO)
mc2 d.o.o.
Log pod Mangartom 42
5231 Log pod Mangartom
Telefon: 01 588 11 81
E-naslov: dpo@edenar.net
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