
CELOTNO OBVESTILO O ZASEBNOSTI GLEDE MARKETINŠKE 
KOMUNIKACIJE SUZUKI

MAGYAR SUZUKI Corp. Ltd., ki ga v Sloveniji zastopa MAGYAR 
SUZUKI Corp. Ltd., Podružnica v Sloveniji, njihov pogodbeni 
obdelovalec podatkov Avanta d.o.o. ter pooblaščeni trgovci 
in serviserji za vozila Suzuki (aktualen spisek pooblaščenih 
trgovcev in serviserjev za vozila Suzuki najdete na spletni 
strani http://www.suzuki.si/sl/Prodajno-servisna-mreza/), 
bi vas radi obveščali o pomembnih novicah, informacijah, 
nagradnih igrah, izdelkih in storitvah blagovne znamke Su-
zuki, za katere menimo, da bi vas morda zanimali.

KDO OBDELUJE PODATKE?

MAGYAR SUZUKI Corp. Ltd., s sedežem na Madžarskem, 
Schwiedel Jozsef utca 52, H-2500 Esztergom, ki ga v Slo-
veniji zastopa MAGYAR SUZUKI Corp. Ltd., Podružnica v 
Sloveniji, Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, Slovenija, e-po-
štni naslov: info@suzuki.si, njihov pogodbeni obdelovalec 
podatkov Avanta d.o.o., Prule 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
e-poštni naslov: avanta@avanta.si ter pooblaščeni trgovci 
in serviserji za vozila Suzuki (aktualen spisek pooblaščenih 
trgovcev in serviserjev za vozila Suzuki najdete na spletni 
strani http://www.suzuki.si/sl/Prodajno-servisna-mreza/).

KAJ JE NAMEN OBDELAVE PODATKOV?

Pošiljanje informacij, oglaševalskih materialov in ponudb, 
ki se lahko izvaja preko e-pošte, SMS sporočila, klasične 
pošte ali telefonskega pogovora.

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Obdelujemo ime in priimek osebe, in sicer: da identifici-
ramo posameznika v povezavi z vsemi zgoraj navedenimi 
nameni; datum soglasja in potrditve podatkov, z name-
nom zagotavljanja kakovosti podatkov; obseg soglasja, ki 
opredeljuje, na katere komunikacijske kanale se soglasje 
nanaša (e-pošta, SMS sporočila, klasična pošta, telefonski 
pogovori) ter določimo, preko katerih komunikacijskih ka-
nalov naj vzpostavimo stik z vami.

KAJ JE PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO PODATKOV?

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaše soglasje, kot 
navedeno v 6. členu (1) (a) Splošne uredbe o varstvu po-
datkov (General Data Protection Regulation – GDPR) (Ured-
ba št. 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta). Soglasje 
se lahko kadarkoli umakne, tudi v povezavi le z nekaterimi 
komunikacijskimi kanali; umik soglasja nima nikakršnega 
vpliva na obdelavo podatkov, ki so bili pridobljeni pred umi-
kom soglasja. Dovoljenje za obdelavo  vaših osebnih po-
datkov je prostovoljno. Če podatkov ne zagotovite, vam ne 
bomo mogli posredovati zaželenih marketinških sporočil.

KOLIKO ČASA LAHKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke se obdeluje, dokler posameznik ne prek-
liče soglasja ali največ 5 let od zadnjega datuma potrditve 
podatkov posameznika. V tem primeru prekinemo obdelavo 
podatkov. Že zbrani podatki bodo izbrisani po 5  letih od 
datuma zadnjega soglasja. V primeru obdelave podatkov 
za druge namene, dotični podatki ne bodo uporabljeni za  
marketinške namene, če posameznik po našem opomniku 
ne potrdi osebnih podatkov in nam ne da  soglasja za ob-
delavo omenjenih osebnih podatkov.

KDO IMA DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV?

Glede na namene, za katere obdelujemo vaše osebne po-
datke, le-te lahko razkrijemo naslednjim kategorijam pre-
jemnikov:

a) V okviru naše znamke oz. organizacije:

• naše podružnice in odvisne družbe,

• člani naše pooblaščene prodajne in servisne mreže, s 
katerimi ste bili v stiku,

• oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in 
ponudniki npr. Google, ki nam pomagajo izvesti in ana-
lizirati učinkovitost naših marketinških akcij in promocij 
(Google - samo identifikacijski podatek o piškotku za 
namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje 
oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski po-
datek o piškotku za namene analiz v programu Google 
Analytics; Facebook - samo identifikacijski podatek o 
piškotku za namene remarketinga, e-poštni naslov za 
prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Au-
diences),

b) Drugim tretjim osebam:

• kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaš-
čito blagovne znamke Suzuki:

• skladnost z zakoni, zahteve organov, sodne odredbe, 
pravni postopki, obveznosti, povezane s poročanjem in 
vlaganjem informacij organom itd.,

• preverjanje ali uveljavljanje skladnosti s politiko družbe 
Suzuki,

• zaščita pravic, lastnine ali varnosti in/ali njenih strank,

• v zvezi s korporativnimi transakcijami: v okviru prenosa 
ali odprodaje celotnega ali dela svojega posla ali druga-
če v povezavi z združitvami, konsolidacijami, spremem-
bami nadzora, reorganizacijami ali likvidacijo celotnega 
ali dela poslovanja družbe Suzuki. 

Upoštevajte, da prejemniki, navedeni v točki b) zgoraj, lah-
ko ločeno zbirajo vaše osebne podatke. V takem primeru 
so izključno odgovorni za njihov nadzor, vaše sodelovanje z 
njimi pa mora potekati skladno z njihovimi pogoji.

KAKŠNE PRAVICE IMATE IN KAKŠNA SO PRAVILA?

Upravičeni ste do naslednjih pravic (pogoji, katerih so dolo-
čeni z zakoni in predpisi (kot je GDPR)): (1) pravica dostopa 
do podatkov, ki ga lahko zahtevate od upravljalca podatkov; 
(2) pravica do popravkov; (3) pravica do izbrisa; (4) pravica 
do omejevanja obdelave podatkov; (5) pravica do preno-
sljivosti podatkov; (6) pravica do ugovora. Te pravice lahko 
uveljavljate tako, da se neposredno obrnete na MAGYAR 
SUZUKI Corp. Ltd., Podružnica v Sloveniji ali Avanto d.o.o. 
preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. 

V primeru kakršnekoli domnevne kršitve vaših pravic se 
lahko obrnete na pristojni organ za varstvo podatkov in 
vložite pritožbo.


