
Izjava o varstvu zasebnosti 

Varstvo zasebnosti 

To izjavo o politiki varstva zasebnosti smo pripravili, da vam v skladu z določbami Splošne 

uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in Zakona o varstvu podatkov (Datenschutzgesetz / 

DSG) objasnimo, katere podatke zbiramo, kako podatke uporabljamo in katere možnosti 

odločanja imate Vi kot obiskovalec te spletne strani. 

Žal je v naravi stvari, da te razlage zvenijo zelo tehnično, vendar smo si prizadevali, da pri 

tem najpomembnejše stvari prikažemo čim preprosteje in kar se da jasno. 

 

Avtomatično shranjevanje podatkov 

Ko obiščete danes spletna mesta, se določene informacije vzpostavijo avtomatično in se 

shranijo, tako tudi na tej spletni strani. 

Če obiščete našo spletno stran, kot jo ravnokar, naš strežnik (računalnik, na katerem je spletna 

stran shranjena) avtomatično shrani podatke, kot so 

 naslov (URL) spletne strani, ki ste jo obiskali 
 brskalnik in različica brskalnika 
 uporabljen operacijski sistem 
 naslov (URL) predhodno obiskane spletne strani (referrer URL) 
 ime gostitelja in IP naslov računalnika, s katerega dostopate 
 datum in čas 

v datotekah (webserver-logfiles). 

Datoteke dnevnika spletnega strežnika se načeloma shranjujejo dva tedna in se nato izbrišejo 

avtomatično. Teh informacij ne dajemo tretjim, ne moremo pa izključiti, da bodo v primeru 

nezakonitega postopanja pregledane. 

Pravna osnova po določilu člena 6 odstavek 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakonitost 

obdelave podatkov), je, da obstaja upravičen interes omogočiti brezhibno delovanje te spletne 

strani z uporabljanjem podatkov spletnega strežnika o obisku spletne strani. 

 

Shranjevanje osebnih podatkov 

Pri naročilih v sistemu spletnega naročanja naročnik/naročnica soglaša z elektronsko 

obdelavo osebnih podatkov in se strinja, da Fallschirmzenturm Kärnten njegove/njene 

podatke podatke uporablja v namene računovodstva in servisiranja strank (vključno z dostavo 

elektronske pošte in telefonskim obveščanjem). Preklic soglasja je mogoč z dostavo 

ustreznega elektronskega sporočila na office@fz-k.at. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597&tid=221083394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE&tid=221083394
mailto:office@fz-k.at


Podatki bodo shranjeni toliko časa, kot bo to potrebno za posredovanje naše ponudbe ter z njo 

povezane storitve oz. za izpolnjevanje zakonsko predpisanih (npr. davčno ali trgovsko 

pravnih) rokov hranjenja. 

Osebne podatke, ki nam jih elektronsko posredujete na tej spletni strani, kot npr. ime, 

elektronski poštni naslov, naslov ali druge osebne podatke v okviru posredovanja obrazca ali 

komentarja na blogu, bomo skupaj s časom in IP-naslovom uporabljali samo za določen 

namen, jih varno hranili in jih ne razkrivali tretjim osebam. 

Vaše osebne podatke uporabljamo edinole za komunikacijo s tistimi obiskovalci, ki izrecno 

želijo stik, in za obdelavo storitev in produktov, ki jih ponujamo na tej spletni strani. Vaših 

osebnih podatkov ne bomo dajali naprej brez Vašega osebnega soglasja, razen če je to 

potrebno za izpolnitev pogodbe, vendar ne moremo izključiti, da bodo ti podatki v primeru 

nezakonitega ravnanja pregledani. 

Če nam osebne podatke pošljete po e-pošti – torej zunaj te spletne strani – ne moremo 

zagotoviti varnega prenosa in varstva Vaših podatkov. Priporočamo Vam, da zaupnih 

informacij ne pošiljate nikoli po e-pošti. 

Pravna osnova po členu 6 odstavek 1 a Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakonitost 

obdelave), je dana s tem, da nam dajete soglasje za obdelavo vnesenih podatkov. Soglasje 

lahko prekličete kadarkoli – zadostuje neformalno sporočilo po e-pošti, naše kontaktne 

podatke najdete v impresumu. 

 

Pravice na osnovi Splošne uredbe o varstvu podatkov 

(Datenschutzgrundverordnung / DSGVO) 

V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in avstrijskega Zakona o varstvu 

podatkov (Datenschutzgesetz / DSG) imate naslednje pravice: 

 Pravica do popravka (člen 16 DSGVO) 
 Pravica do preklica (»pravica biti pozabljen«) (člen 17 DSGVO) 
 Pravica do omejitve obdelave (člen 18 DSGVO) 
 Pravica do obvestila – Dolžnost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih 

podatkov ali omejitvijo obdelave (člen 19 DSGVO) 
 Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 DSGVO) 
 Pravica do ugovora (člen 21 DSGVO) 
 Pravica, da niste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi – vključno 

s profiliranjem (člen 22 DSGVO) 

Če menite, da obdelava Vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile 

Vaše pravice za varstvo podatkov kršene na kakršenkoli način, se lahko pritožite pri 

nadzornem organu, ki je v Avstriji urad za varstvo podatkov, katerega spletno stran najdete na 

https://www.dsb.gv.at/. 

 

Šifriranje TLS s https 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE&tid=221083394
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597&tid=221083394
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597&tid=221083394
https://www.dsb.gv.at/?tid=221083394


Za varen prenos podatkov na spletu uporabljamo https (Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov 

člen 25 odstavek 1 DSGVO). Z uporabo TLS (Transport Layer Security), šifrirnega protokola 

za varen prenos podatkov prek interneta, lahko zagotovimo zaščito zaupnih podatkov. 

Uporabo tega varovanja prenosa podatkov prepoznate na simbolu majhne ključavnice v 

zgornjem levem kotu brskalnika in uporabi sheme https (namesto http) kot dela našega 

internetnega naslova. 

 

Piškotki 

Naša spletna stran uporablja piškotke HTTP za shranjevanje specifičnih podatkov uporabnika. 

Piškotek je kratek paket podatkov, ki se izmenjuje med brskalnikom in strežnikom. Za 

uporabnika je povsem nepomemben in dobi pomen šele pri spletni aplikaciji, kot je spletna 

trgovina, npr. za vsebino virtualnega nakupovalnega vozička. 

Poznamo dve vrsti piškotkov: piškotke prvih oseb ustvarja naše spletno mesto, piškotke tretjih oseb 

pa ustvarjajo druga spletna mesta (npr. Google Analytics). Primeri podatkov o piškotkih:  

 Name: _ga 
 Expiration after: 2 years 
 Use: Differentiation of website visitors 
 Example value: GA1.2.1326744211.152221083394 

Razlikujemo med tremi kategorijami piškotkov: nujno potrebni piškotki, ki zagotavljajo 

osnovno funkcionalnost spletne strani, funkcionalni piškotki, ki zagotavljajo njeno 

zmogljivost in ciljni piškotki za povečanje uporabniškega doživetja. 

Piškotke uporabljamo za oblikovanje uporabniku prijaznejšega spletnega mesta. Nekateri 

piškotki ostanejo shranjeni na Vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete. Omogočajo nam, da 

pri naslednjem obisku prepoznamo Vaš brskalnik. 

Nastavitve piškotkov in izbris piškotkov 

Če želite ugotoviti, kateri piškotki so shranjeni v Vašem brskalniku, ali spremeniti nastavitve 

piškotkov ali izbrisati piškotke, to lahko najdete v nastavitvah brskalnika: 

 Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu z brskalnikom Safari 
 Firefox: Izbrišite piškotke, da odstranite podatke, ki so bili shranjeni na Vašem računalniku 
 Chrome: izbrišete, aktivirate in upravljate piškotke v Chromeu 
 Internet Explorer: brisanje in upravljanje piškotkov 

Če shranjevanja podatkov v piškotkih ne želite, lahko Vaš brskalnik nastavite tako, da Vas 

obvešča o nastavitvi piškotkov in da dovolite to le v posameznih primerih. Piškotke, ki so že v 

Vašem računalniku, lahko vedno izbrišete ali pa piškotke deaktivirate. Postopki so za 

brskalnike različni, najbolje je, da v Googlu poiščete navodilo s ključnimi besedami »izbriši 

piškotke Chrome« ali »deaktiviraj piškotke Chrome« v primeru brskalnika Chrome, ali 

zamenjate besedo »Chrome« z imenom brskalnika, npr. Edge, Firefox, Safari. 

Če nam na splošno ne dovolite uporabe piškotkov in jih deaktivirate prek nastavitev 

brskalnika, nekatere funkcije in strani morda ne bodo delovale kot pričakovano. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE&tid=221083394
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sl
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
https://support.microsoft.com/sl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Newsletter varstvo zasebnosti 

Če se naročite na naše novičke (newsletter), posredujete zgoraj navedene osebne podatke in 

nam dovolite, da Vas kontaktiramo po elektronski pošti. Podatke, ki so bili shranjeni pri 

registraciji, uporabljamo izključno za naše novičke in jih ne posredujemo naprej. 

Če se od novičk odjavite - link boste v vsakih novičkah našli čisto spodaj - potem izbrišemo 

vse podatke, ki smo jih shranili z registracijo za novičke. 

 

Google Maps varstvo zasebnosti 

Na naši spletni strani uporabljamo Google Maps podjetja Google Inc (1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA). Z uporabo funkcij te karte bodo podatki 

posredovani Googleu. Katere podatke Google shrani in za kaj se podatki uporabljajo, lahko 

preberete na https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/. 

 

Google Analytics varstvo zasebnosti 

Uporabljamo Google Analytics podjetja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, ZDA) za statistično analizo podatkov o obiskovalcih. Google Analytics 

uporablja ciljne piškotke. 

Piškotki iz storitve Google Analytics 

 _ga  
o Čas trajanja: 2 leti 
o Uporaba: Diferenciacija obiskovalcev spletnih strani 
o Primer vrednosti: GA1.2.1326744211.152221083394 

 _gid  
o Čas trajanja: 24 ur 
o Uporaba: Diferenciacija obiskovalcev spletnih strani 
o Primer vrednosti: GA1.2.1687193234.152221083394 

 _gat_gtag_UA_  
o Čas trajanja: 1 minuta 
o Uporaba: Uporablja se za zmanjševanje hitrosti. Če je storitev Google Analytics 

posredovana prek storitve Google Tag Manager, se ta piškotek imenuje _dc_gtm_. 
o Primer vrednosti: 1 

Za več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti obiščite 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html ali 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl. 

Psevdonimizacija 

Naše stremljenje v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO je izboljšanje naše 

ponudbe in spletnega videza. Ker nam je zasebnost naših uporabnikov pomembna, so 

uporabniški podatki psevdonimizirani. Obdelava podatkov poteka na osnovi zakonskih 

https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl


določil § 96 odst. 3 TKG in člena 6 EU-DSGVO odst. 1 lit a (soglasje) in/ali f (legitimni 

interes) DSGVO. 

Deaktiviranje zbiranja podatkov z Google Analytics 

S pomočjo Browser-Add-ons za deaktiviranje funkcije Google Analytics-JavaScript (ga.js, 

analytics.js, dc.js) obiskovalci spletne strani lahko preprečijo, da Google Analytics uporablja 

njihove podatke. 

Googlu lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih generira piškotek in se nanašajo na Vašo 

uporabo spletnega mesta, kakor tudi obdelavo teh podatkov s strani Googlea, s tem, da 

prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl. 

 

Google Analytics Dodatek k obdelavi podatkov 

Z Googleom smo sklenili pogodbo kot neposredna stranka za uporabo storitve Google 

Analytics, s tem, da smo sprejeli »dodatek k obdelavi podatkov« v storitvi Google Analytics. 

Več o dodatku za Google Analytics lahko preberete tukaj: 

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=sl&utm_id=ad. 

 

Google Analytics IP-anonimizacija 

Na našem spletnem mestu smo implementirali anonimizacijo IP-naslovov Google Analytics. 

Google je funkcijo razvil, da omogoči, da spletna stran lahko izpolnjuje veljavna določila o 

varstvu zasebnosti in priporočila lokalnih organov za varstvo podatkov, kadar le-ti 

prepovedujejo shranjevanje celotnega naslova IP. Anonimizacija ali prikrivanje IP se zgodi, 

ko IP-naslovi pridejo v Google Analytics omrežje za zbiranje podatkov in preden se podatki 

shranijo ali obdelajo. 

Več informacij o anonimizaciji IP najdete na strani 

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sl. 

 

Google Analytics Poročila o demografskih značilnostih in interesih 

V Google Analytics smo vklopili funkcije za poročanje o oglaševanju. Poročila o 

demografskih značilnostih in interesih vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih. To nam 

omogoča, da si ustvarimo boljšo sliko o naših uporabnikih, ne da bi te podatke lahko 

dodeljevali posameznim osebam. Več o oglaševalskih funkcijah lahko izveste na strani 

https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=sl&utm_id=ad. 

Uporabo aktivnosti in informacij Vašega Google računa lahko prek potrditvenega polja 

ustavite v »Nastavitvah za oglaševanje« na strani 

https://adssettings.google.com/authenticated. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=sl&utm_id=ad
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sl
https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=sl&utm_id=ad
https://adssettings.google.com/authenticated


 

Facebook Politika zasebnosti 

Na naši strani uporabljamo funkcije Facebooka, družbenega omrežja podjetja Facebook 

Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Katere funkcije 

(socialni vtičniki) nudi Facebook, lahko preberete na 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Z obiskom naše spletne strani se informacije 

lahko prenesejo na Facebook. Če imate Facebook račun, lahko Facebook te informacije 

poveže z Vašim osebnim računom. Če tega ne želite, se odjavite v Facebooku. 

Politiko zasebnosti podatkov, katere informacije Facebook zbira in kako jih uporablja, lahko 

najdete na https://www.facebook.com/policy.php. 

 

Instagram Politika zasebnosti 

Uporabljamo prav tako funkcije socialnega omrežja Instagram podjetja Instagram LLC, 1601 

Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA. 

S funkcijami za vnašanje vsebin Instagram (embed-function) lahko prikažemo slike in 

videoposnetke. 

Z ogledom strani, ki uporabljajo te funkcije, se podatki (IP naslov, podatki brskalnika, datum, 

čas, piškotki) prenesejo na Instagram, shranijo in ocenijo. 

Če imate Instagram račun in ste prijavljeni, bo povezan z Vašim osebnim računom ter 

podatki, ki so shranjenimi v njem. 

Politiko zasebnosti, katere informacije Instagram zbira in kako jih uporablja, lahko najdete na 

https://help.instagram.com/519522125107875. 

 

Vir: S pomočjo generatorja zasebnosti AdSimple® Online-Marketing-Agentur 

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875?tid=221083394
https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/

