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Pravila in pogoji za naročilo na e-novice 

 
 
 
Splošno 
 

Smarteh d.o.o. s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic določa obveznosti, 

pravice in pogoje za uporabo ter upravljanje s podatki prijavljenih uporabnikov. 

Na e-novice se lahko prijavijo obiskovalci spletne strani www.smarteh.si, ki ob prijavi 

oddajo svoj e-naslov. 

Smarteh d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z 

obrazcem za prijavo na spletnem mestu www.smarteh.si, varoval skladno z veljavno 

zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

• Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje novic. 

• Vaš e-naslov bomo uporabljali za obvestila do prejetja odjave od prejemanja. 

• Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam. 

 
Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov 
 

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

 se strinjam s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic Smarteh d.o.o., 

 dovoljujem podjetju Smarteh 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 Smarteh 

d.o.o. preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in 

pošiljati informacijska gradiva. 

S prijavo na e-novice se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O 

morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na spletnem 

mestu. 

 

http://www.smarteh.si/
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Namen zbiranja in hranjenja podatkov ter odjava od e-novic 
 

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje novosti o 

izdelkih in rešitvah ter ostalih prodajnih aktivnostih katerih organizator je Smarteh 

d.o.o., ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki prodajno aktivnost 

organizira v sodelovanju s podjetjem Smarteh d.o.o. 

Osebne podatke hranimo v digitalni obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju 

osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo 

oziroma se uničijo nosilci podatkov. 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

• Odjavo od prejemanja e-novic s posredovanjem pisne zahteve na naslov 

sales@smarteh.si. 

• Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na 

naslov sales@smarteh.si. 

• Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne 

zahteve na naslov sales@smarteh.si. 

• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem 

pisne zahteve na naslov sales@smarteh.si. 

 

Tolmin, 25.5.2018 

                                                                                                SMARTEH d.o.o. 
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