
POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI 
 
Osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje v primeru uporabe programske opreme s strani 
uporabnika: IP-naslov, identifikatorji naprave in znotraj programske opreme zaključeni 
dogodki ali opravljene dejavnosti. 
 
Ta programska oprema uporablja piškotke in dovoljuje tretjim osebam, vključno s 
ponudnikom spletne analitike, zlasti Unity Technologies ApS (katerega pogoji so dostopni na: 
https://unity3d.com/legal/terms-of-service in https://unity3d.com/legal/terms-of-
service/analytics), da uporabljajo piškotke in druge tehnologije za naslednje namene: (i) 
olajšanje uporabe te programske opreme za uporabnika; (ii) za statistične in raziskovalne 
namene, da bi podjetje ali obdelovalci izboljšali to programsko opremo ter izdelke in storitve, 
ki jih ponujajo; (iii) zbiranje anonimnih informacij o brskanju ali navadah pri uporabi 
programske opreme; (iv) priprava poročil o dejavnosti programske opreme in uporabi spleta. 
Piškotki vsebujejo samo tehnične podatke in ne vključujejo nobenih podrobnosti, ki bi 
omogočale identifikacijo. Uporabniki lahko piškotke onemogočijo ali izbrišejo, tako da 
spremenijo nastavitve svojega spletnega brskalnika. 
 
Uporabniki lahko v zvezi z njihovimi osebnimi podatki pri podjetju zahtevajo popravek, izbris 
ali omejitev obdelave. Pravico ima tudi do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov. Vse 
zahteve je potrebno poslati na naslov EUROSPIN EKO, d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče 
ali dpo@eurospineko.si. V kolikor uporabniki menijo, da je prišlo pri kršitve pri obdelavi 
njihovih osebnih podatkov, lahko vložijo pritožbo pri nadzornem organu, in sicer po pošti na 
naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na 
naslov gp.ip@ip-rs.si ali po telefonu na številko 012309730. 

Brez vpliva na prej navedeno lahko uporabniki po lastni presoji podjetju posredujejo osebne 
informacije za obdelavo vprašanj, pritožb ali zahtev skladno z zgornjimi razdelki ali drugače 
povezanih s programsko opremo, promocijo in/ali drugimi promocijskimi dejavnostmi; v tem 
primeru bo vsaka obdelava osebnih informacij potekala skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Ti pogoji veljajo poleg vseh drugih veljavnih pogojev in politik podjetja, obdelovalcev in/ali 
tretjih oseb. 
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