
 

 

Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti 
 
Splošni pogoji opisujejo, opredeljujejo in urejajo uporabo vsebine in storitev na spletni strani iskra-
isd.com (v nadaljevanju: spletna stran). 
Spletno stran upravlja lastnik podjetje Iskra ISD d.o.o. 
Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletne strani ali izbrisa katerega koli dela 
vsebine brez predhodnega obvestila. 
 

 
Uporabniki spletne strani 
 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran in jo na kakršen koli način uporablja. Uporaba je 
omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način in pod pogoji, 
določenimi v teh pogojih uporabe. 
 

 
Avtorske pravice 
 

Vsebine ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, kopirati, ponovno objavljati ali razmnoževati. 
 

 
Uporaba vsebine 
 

Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitev si bo 
prizadeval za zagotavljanje točnosti in ažurnosti vseh vsebin, vendar zanjo ne odgovarja. 
 

 
Dostopnost spletne strani 
 

Pridržujemo si pravico do prekinitev dostopa do spletne strani iz tehničnih razlogov oz. 
zaradi vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne jamčimo za dostopnost do spletne strani v primeru 
izpada omrežja ali kakršne koli okvare, napak ter drugih tehničnih motenj ali prekinitev delovanja. 
 

 
Pogoji poslovanja 
 

Pridržujemo si pravico, da brez obrazložitev zavrnemo zahtevo za katero koli storitev, ponujeno na 
spletni strani. Poleg tega si tudi pridržujemo pravico, da ne odgovarjamo na spletna sporočila, ki ji 
prejmemo prek spletne strani. 
 

 
Povezave 
 

Spletne strani, do katerih lahko dostopate prek povezav na našem spletnem mestu, niso pod našim 
nadzorom, zato ne odgovarjamo za informacije na povezanih spletnih straneh. 

 
 
 
 
 



 

 

Varstvo osebnih podatkov 
 

Informacije o direktorju: Iskra ISD d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija  
E: info@iskra-isd.si, T: 00 386 4 20 76 860. 
 

Podjetje Iskra ISD d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne 
strani in določene podatke o osebah, ki se naročijo na naše novice (povezava) ali pustijo svoje 
kontaktne podatke ob prenosu nekaterih naših priročnikov ali podobnih vsebin. 
 

Z orodjem Google Analytics zbiramo podatke o obiskovalcih naše spletne strani: katere strani si 
ogledujejo, kako pogosto, kako dolgo ostanejo in podobno. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, 
koliko obiskovalcev obišče naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo 
pri obisku kakšne težave – če pa jih naša spletna stran zelo zanima, jim lahko tudi ob obisku 
prikazujemo svoje oglase (t. i. ponovno trženje). 
 

Od uporabnikov, ki se naročijo na naše novice, zbiramo podatke o njihovem elektronskem naslovu 
(pri prenosu vsebine) ter podatke o njihovem imenu, priimku in službi. Zbiramo tudi podatke o tem, 
katere novice berejo in – če s klikom nanje obiščejo našo spletno stran – katere dele naše spletne 
strani obiščejo. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše novice in neposredno kontaktiramo 
uporabnike, ki pokažejo zanimanje za posamezne storitve ali nove funkcije. 
Pojasnjujemo, da se ponovno trženje za pogoste obiskovalce spletne strani in analiza uspešnosti 
naših novic izvaja na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o osebnih podatkih. 
Pri tem sledimo svojemu legitimnemu interesu, da ponudimo individualizirane in prepričljive 
ponudbe za najem naših storitev osebam, ki pokažejo zanimanje za naše storitve z obiskom naše 
spletne strani ali branjem naših novic. 
 

Takoj po zajemu se podatki o obiskovalcih spletne strani anonimizirajo in so od tega trenutka 
shranjeni samo v zbirni obliki, z izjemo podatkov o ponovnem trženju, ki jih hrani Google, dokler ne 
zahtevate prekinitev njihovega zbiranja na spletni strani 
https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Podatke o e-poštnih naslovih hranimo do 
odjave obveščanja po e-pošti, nato jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, 
da pošlje pisno zahtevo za odjavo od naših e-poštnih sporočil. To lahko storite tudi s klikom na 
ustrezno povezavo v vsakem posameznem sporočilu. 
 

Prej omenjenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Kljub temu jih pa v okviru 
implementacije analitike in ponovnega trženja obdelujemo s pomočjo Googla (s storitvami Google 
Analytics in AdWords), kar lahko v nekaterih primerih vključuje prenos osebnih podatkov upravljavcu 
v Združenih državah. Takšen prenos omogoča posebna resolucija Evropske komisije, ki ji pravimo 
»zasebnostni ščit«, ki navaja, da ameriška podjetja, ki se zavezujejo načelom tega ščita,  
zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Za več informacij obiščite spletno stran 
https://www.privacyshield.gov/welcome. 
 

Posamezniki imajo skladno s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, 
popravka morebitnih napačnih podatkov itd.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisno zahtevo, 
naslovljeno na naš zgoraj omenjeni kontaktni naslov. Če posameznikom naš odgovor ne  dovoljuje, 
se lahko pritožijo na pristojni nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 
Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) ali zahtevajo pravno varstvo. 
 

Za zaključek želimo izjaviti, da podjetje Iskra ISD d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno 
in v skladu z uveljavljenimi tržnimi praksami. 
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Spremembe 
 
Te splošne pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti lahko občasno posodobimo, denimo za 
vključitev sprememb naših praks ali iz drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov. 
Datum zadnje spremembe pravilnika o zasebnosti 4. marec 2022. 


