Zakonodaja in zasebnost
Vse pravice pridržane. Razen v primeru izrecnega in uradnega soglasja družbe Bolton Alimentari
S.p.A., sta uporaba in/ali razmnoževanje katerih koli vsebin s tega spletnega mesta strogo
prepovedana. Nedovoljena uporaba se sankcionira skladno z zakonom.

Pravilnik o varovanju zasebnosti
OBVESTILO SKLADNO S 13. ČLENOM ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (uredba z
zakonsko močjo št. 196 z dne 30. junija 2003)
Skladno s 13. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (uredba z zakonsko močjo št. 196 z dne 30.
junija 2003, v nadaljevanju tudi »Zakon«), vas obveščamo, da bodo osebni podatki, zahtevani v tem
razdelku, dodani na seznam potrošnikov družbe BOLTON ALIMENTARI S.p.a. oziroma upravljavcev
podatkov in bodo obdelani v papirni, informacijsko-tehnološki ali digitalni obliki, primerni za
zagotavljanje varnosti in zasebnosti, za namen pošiljanja informativnih, oglaševalskih in promocijskih
gradiv, raziskovanja zadovoljstva strank glede kakovosti storitev, izvajanja študij in raziskav trga ter
izvajanja dejavnosti odnosov z javnostmi, v statistične in znanstvene namene ter za zagotavljanje
skladnosti z vsemi zakonskimi obveznostmi.
Podatki se lahko izključno v zgoraj navedene namene posredujejo posameznim družbam v Skupini
Bolton, podružnicam in povezanim družbam ter svetovalnim podjetjem, specializiranim na področju
tržnih raziskav, in sicer pod pogojem, da tudi te družbe sprejmejo enake kriterije zagotavljanja varnosti
in zasebnosti.
Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz 7. člena. Natančneje, potrošnik lahko pridobi potrdilo od
upravljavca podatkov o obstoju ali neobstoju njegovih/njenih osebnih podatkov in zahteva, da se mu/ji
ti podatki dajo na voljo v razumljivi obliki. Potrošnik lahko zahteva tudi podatke o izvoru teh podatkov
ter logiki in namenu njihove obdelave; lahko zahteva izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali
blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonodajo, pa tudi posodobitve, popravke ali, če želite,
dopolnitev podatkov; lahko nasprotuje obdelavi podatkov iz upravičenih razlogov. On ali ona lahko
uveljavlja te pravice v obliki pisnega zahtevka, naslovljenega na upravljavca podatkov družbe
BOLTON ALIMENTARI S.p.A., via L. Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO).
Osebne podatke posredujemo prostovoljno in ne pod prisilo. Vendar pa ne bo mogoče dodati vašega
imena naši bazi podatkov, če ne zagotovite vseh zahtevanih podatkov.

