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Splošni pogoji prijave in prejemanja e-novic 

1. Splošno 

Podjetje Nexum d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-
novic določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter upravljanje s podatki prijavljenih 
uporabnikov. 

Ne e-novice se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, in sicer preko vpisnega obrazca, kjer ob 
prijavi oddajo svoje kontaktne podatke (obvezno e-naslov). 

Podjetje spoštuje vašo zasebnost v skladu z zakonskimi zahtevami in določili, ki urejajo 
področje varstva osebnih podatkov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za 
prijavo varoval skladno z veljavno zakonodajo in uporabljal zgolj za namene prodaje in 
marketinga ter podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam. 

2. Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 

S prijavo na e-novice podjetja Nexum d.o.o.: 

• se strinjam s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic podjetja Nexum d.o.o.; 
• dovoljujem podjetju Nexum d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, 

zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov 
ter druge podatke o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opisane v 
nadaljevanju; 

• izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da podjetje Nexum d.o.o. 
preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati 
informacijska gradiva. Izjavljam, da bom o tem podjetje Nexum d.o.o. obvestil pisno 
na elektronski naslov podjetja navedenega v četrti točki teh splošnih pogojev. 

3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov 

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so trženjske narave za namene 
obveščanja o novostih, akcijski ponudbi, pošiljanju vstopnic za sejme, reklamnega gradiva, 
revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje o 
aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje ali katerih organizator 
je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s podjetjem. 

3.1. Nagradna igra 

Kadar bo podjetje organiziralo nagradno igro, bodo posamezniki obveščeni o namenu 
nagradne igre in posledicah sodelovanja. V kolikor bo podjetje javno objavilo podatke o 
nagrajencih, bodo o tem sodelujoči predhodno obveščeni. Podjetje bo ob razpisu nagradnih 
iger sodelujoče predhodno obvestilo, če bo osebne podatke uporabljalo tudi za izvajanje 
neposrednega trženja ter v primeru, da bodo podatke pridobljene pri nagradnih igrah 
posredovali tretjim osebam. 

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki do preklica. Na podlagi pisnega preklica 
uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov. 
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4. Odjava od e-novic 

Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne 
povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta 
zahteva tudi s pisnim zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-
naslov marketing@nexum.si. 

Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke 
uporabnika in ga pisno obvestili o izbrisu. 

Morebitne spremembe splošnih pogojev bo podjetje objavljalo na svoji spletni strani. 

 

Ljubljana, 1.7.2020 

 

Matevž Sočan, 
Direktor 
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