
Politika zasebnosti 
(Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov)

1. Uvod
Ko uporabljate naše storitve, nam zaupate svoje osebne podatke. V družbi Infra-Investments
d.o.o. (v nadaljevanju: »Infra-Investments« ali »mi« ali »nas«) se zavedamo pomena varstva
osebnih podatkov,  zato z osebnimi podatki posameznikov ravnamo skrbno in v skladu z
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter  o razveljavitvi  Direktive 95/46/ES (Splošna  uredba  o
varstvu  osebnih  podatkov,  v  nadaljevanju:  Splošna  uredba)  mora  Infra-Investments  kot
upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje,
da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja. 

Infra-Investments  je  kot  upravljavec  osebnih  podatkov  posameznikov,  z  namenom
uresničevanja  načela  poštene  in  pregledne  obdelave,  pripravil  te  Splošne  informacije  o
varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošne informacije«), ki posamezniku na enem
mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelave osebnih
podatkov, ki  jih izvaja Infra-Investments. S temi informacijami vas želimo obvestiti,  katere
vaše osebne podatke zbiramo, zakaj  jih  zbiramo, kako jih  uporabljamo, katere postopke
obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite. 

Infra-Investments bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih  razkritij  podatkov  nepooblaščenim  osebam.  V  Infra-Investments  se
zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez
predhodne  pridobitve  privolitve  posameznika,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki
oziroma brez podlage v zakonu. Zaposleni v Infra-Investments osebne podatke obdelujejo
izključno v okviru svojega dela. 

Infra-Investments  osebne  podatke  obdeluje  za  različne  namene,  ki  jih  natančneje
opredeljujemo v nadaljevanju teh Splošnih informacij. 

2. Podatki o upravljavcu in kontakt
Upravljavec  osebnih  podatkov  je  družba  Infra-Investments  d.o.o.,  Latinski  trg  6,  1000
Ljubljana,  Slovenija.  Za  vsa  vprašanja  smo  vam  na  voljo  preko  elektronske  pošte:
info@bitnik.eu. 

3. Zbiranje in uporaba vaših podatkov
3.1. Kako zbiramo vaše podatke in katere vrste osebnih podatkov zbiramo in
obdelujemo?

V Infra-Investments pridobivamo vaše osebne podatke iz različnih virov: 
 neposredno od vas, kadar se odločite za posamezno storitev; 
 iz uradnih evidenc, kadar in kolikor imamo za to ustrezen pravni temelj; 
 iz javnih virov (javnih knjig in registrov, baz podatkov, družbenih omrežij, svetovnega

spleta ali drugih javnih virov informacij); 
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 podatke ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov, ki jih pridobimo, ko uporabljate
storitve (npr. za namene poročanja, analiz). 

Vse zbrane podatke in informacije zaposleni obdelujemo le v okviru in za namen opravljanja
svojega dela. Obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: 

 osnovne  identifikacijske  in  druge  podatke  za  identifikacijo  ter  kontaktne
podatke:  ime in priimek, datum rojstva, kraj  (stalnega in začasnega) prebivališča,
davčna številka, telefonska številka in elektronski naslov. Ti podatki so potrebni za
sklenitev in izvajanje poslovnega razmerja ali za obveščanje o ponudbi; 

 sociodemografske  podatke:  gre  za standardne  statistične  podatke,  kot  so vaša
starost,  naslov  prebivališča,  spol,  raven  izobrazbe,  dohodek  itd.  Te  podatke
praviloma razkrijete, ko začnete uporabljati naše storitve, ali pa o njih sklepamo iz
drugih razpoložljivih podatkov; 

 transakcijske podatke: naši sistemi zabeležijo transakcijo, ki jo opravite z uporabo
naših  menjalnih  storitev  (tudi  vsak  dvig  in  polog  gotovine  na  kripto  bankomatu).
Vsaka  transakcija  vsebuje  tudi  dodatne  informacije,  kot  npr.  znesek  transakcije,
številko računa (oz. digitalne denarnice) transakcije ter datum in čas transakcije. Iz
takšnih podatkov lahko sklepamo o vašem vedenju, povezanem s transakcijami (npr.
kako pogosto dvigujete gotovino; ali so transakcije skladne z vašim dohodkom; ali
prihajajo vaši prihodki iz več virov itd.); 

 podatke o drugih podjetjih: ob sklenitvi poslovnega razmerja je potrebno navesti
tudi vir vašega dohodka. Če ste zaposleni, vas bomo prosili, da navedete naziv / ime
svojega delodajalca, če vodite podjetje, pa da navedete ime podjetja; 

 podatke  o  kanalih,  preko  katerih  stopate  v  stik  z  Infra-Investments:  z  Infra-
Investments lahko stopite v stik prek različnih komunikacijskih kanalov in na sedežu
podjetja (telefon, elektonska pošta, spletna stran, itd.). Ob prijavi in opravljanju drugih
aktivnosti  vaš  računalnik  samodejno  pošlje  vaš  naslov  IP  na  strežnik  Infra-
Investments,  do  katerega  ste  dostopali.  Tako lahko  zaznamo številko  omrežja  in
podomrežja, v katerem se vaš računalnik nahaja. Če ste omogočili spletne piškotke v
brskalniku,  ki  ga  pri  tem  uporabljate,  vam  le-ti  omogočajo  nemoteno  delovanje
spletne strani  z vsemi funkcionalnostmi ter  boljšo  uporabniško izkušnjo.  Določimo
lahko tudi trajanje prijave, katere podatke ste vnesli v obrazce, vse to pa se izvaja
zaradi  varnostnih  razlogov.  Informacije  o  vašem operacijskem sistemu  in  njegovi
različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporabljate, nam pomagajo zagotoviti,
da se bodo naše spletne strani in storitve pravilno prikazovale na vaših napravah, saj
le tako lahko nenehno izboljšujemo naše storitve in jih prilagajamo vašim tehničnim
potrebam; 

 družbena omrežja: uporabljamo družbena omrežja, kot npr. Facebook. Podatkov, ki
so objavljeni na vašem profilu, ne hranimo, jih pa uporabljamo (če pri svoji uporabi
teh družbenih omrežij v to privolite) za boljšo uporabniško izkušnjo in deljenje vsebin
skozi različna družbena omrežja; 

 podatke  in  informacije,  ki  jih  obdelujemo,  da  ravnamo  v  skladu  s  svojimi
pravnimi obveznostmi: to so podatki, ki jih moramo zbrati, ovrednotiti in shraniti za
določeno časovno obdobje,  da ravnamo v skladu s  svojimi pravnimi  obveznostmi
(npr. obveznost vodenja ažurnih evidenc ter arhiviranja podatkov v skladu z različnimi
zakoni,  ki  urejajo  poslovno  dejavnost,  ali  zbiranje  in  ovrednotenje  podatkov  z
namenom preprečevanja  pranja  denarja  in  financiranja  terorizma).  Takšni  podatki
lahko,  na  primer,  obsegajo:  vir  in  izvor  vašega  dohodka,  medsebojne  kapitalske
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povezave,  narodnost,  državljanstvo,  naslov  prebivališča,  področje  dejavnosti,
politično izpostavljenost  itd.  Na podlagi  vaše privolitve ali  če obstoji  druga pravna
podlaga lahko te podatke v skladu z vašo voljo uporabljamo tudi za druge namene. 

3.2. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Infra-Investments lahko osebne podatke obdeluje le, če ima za to zakonito podlago. Glede
na naravo našega poslovanja praviloma pridejo v poštev sledeče zakonite podlage: 

 pogodba oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe (npr. uporaba menjalnih
storitev  na  podlagi  sklenjene  Menjalne  pogodbe,  z  izvedbo  bančne  plačilne
transakcije ); 

 zakon; 

 osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki; 

 zakoniti interes Infra-Investments ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi
oziroma pravice posameznika. 

Vsaka obdelava osebnih podatkov ima določen namen, ki ga BANKA posamezniku razkrije,
ko zbira  njegove  osebne podatke.  Osebne podatke,  zbrane za določen  namen,  BANKA
obdela za nek dodaten namen samo, če je ta skladen s prvotnim namenom. 

3.2.1.  Obdelava osebnih  podatkov za potrebe sklepanja  in izvajanja pogodb
(uporaba  menjalnih  storitev  preko  kripto  bankomatov in  uporaba  menjalnih
storitev  na  podlagi  sklenjene Menjalne  pogodbe,  z  izvedbo bančne plačilne
transakcije. 

Infra-Investments  obdeluje  vaše  zbrane  osebne  podatke  zakonito,  kadar  je  obdelava
potrebna: 

 zaradi sklenitve pogodbe (npr. kadar se stranka le zanima za določeno storitev in na
Infra-Investments naslovi povpraševanje); 

 v okviru izvajanja že dogovorjenih menjalnih storitev. 

Infra-Investments morate posredovati  določen obseg podatkov,  sicer sklenitev  pogodbe z
vami  ni  mogoča.  Ob vzpostavitvi  poslovnega razmerja  zbiramo in  obdelujemo naslednje
podatke:

 identifikacijske  podatke  (osebno  ime,  državljanstvo,  datum in  kraj  rojstva,  naslov
stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, številka, vrsta, naziv izdajatelja
in datum veljavnosti uradnega osebnega dokumenta),

 podatke o namenu in naravi poslovnega razmerja (namen vzpostavitve poslovnega
razmerja, zaposlitveni status in delodajalec),

 podatke o izvoru premoženja,

 podatke o vaši politični izpostavljenosti,

 podatke o transakciji  (številka vašega bančnega računa, naslov vaše e-denarnice,
znesek transakcije, datum in čas izvedbe transakcije), 

 kontaktne podatke (predvsem telefonska številka in naslov elektronske pošte).

V kolikor Menjalno pogodbo sklepate v imenu pravne osebe, v skladu z določbami veljavne
zakonodaje  zbiramo  in  obdelujemo  zgoraj  navedene  osebne  podatke  o  zakonitem
zastopniku te pravne osebe ter tudi podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe (osebno ime,
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državljanstvo,  naslov  stalnega  in  začasnega prebivališča,  davčna  številka,  podatki  o
razmerju v pravni osebi). 

V kolikor nam teh podatkov ne zagotovite v celoti, lahko Infra-Investments po svoji izključni
presoji zavrne vzpostavitev poslovnega razmerja z vami.  

3.2.2. Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi 

Obdelava osebnih podatkov v Infra-Investments temelji tudi na zakonskih in drugih predpisih,
zlasti  davčni  zakonodaji  ter  zadevajoči  evropski  regulativi,  predvsem  glede  obveznosti
poročanja,  ugotavljanje  in  preverjanje  istovetnosti  stranke,  sporočanje  predpisanih  in
zahtevanih podatkov za preprečevanje pranja  denarja  in  financiranja terorizma Uradu za
preprečevanje pranja denarja in upravljanja tveganj, ki Infra-Investments dovoljujejo ali celo
zapovedujejo  zbiranje  osebnih  podatkov  in  v  določenih  primerih  tudi  njihovo  nadaljnje
posredovanje  državnim organom. V  kolikor  zahtevanih  podatkov  ne  želite  ali  ne morete
posredovati,  mora  Infra-Investments  sprejeti  ukrepe,  ki  so  za  take  primere  predvideni  z
zadevnim  zakonom.  Največkrat  v  praksi  to  pomeni,  da  ne  sme  skleniti  določenega
pogodbenega  razmerja  ali  da  ga  mora  prekiniti.  Za  namen  identifikacije  lahko  Infra-
Investments  na  podlagi  zakonov  o  osebni  izkaznici  in  potnih  listinah  v  povezavi  z
zakonodajo,  ki  ureja  preprečevanje  pranja  denarja  in  financiranja  terorizma  ter  davčno
zakonodajo, kopira vaš osebni dokument in kopijo shrani skladno z zakonodajo. 

3.2.3. Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa 
Infra-Investments lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi, kadar za to izkaže utemeljen
razlog in se pri tem sklicuje na na zakoniti interes Infra-Investments ali tretje osebe, vendar
le,  če  vaši  interesi  ali  temeljne  pravice  in  svoboščine  ne  prevladajo  nad  interesi  Infra-
Investments.  Infra-Investments  pred  obdelavo  osebnih  podatkov  na  tej  podlagi  opravi
predhodno  oceno  tveganja  za  varstvo  osebnih  podatkov  posameznikov  in  pretehta
upravičenost  uporabe  tega  pravnega  temelja  za  uporabo  osebnih  podatkov.  Infra-
Investments  obdeluje  osebne  podatki  na  podlagi  zakonitega  interesa  med  drugim  v
naslednjih primerih: 

 preprečevanje, zaznavanje in preiskovanje prevar, goljufij  in zlorab ali uveljavljanje
pravnih zahtevkov ali nasprotovanje pravnim zahtevkom.

3.2.4. Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve 

Obdelava  osebnih  podatkov  lahko  temelji  na  vaši  privolitvi,  za  namene,  opredeljene  v
privolitvi:

 za  izvajanje  trženjskih  aktivnosti,  kot  so  pošiljanje  aktualnih  novic,  obveščanje  o
splošni ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih, nagradnih igrah in drugih novicah,
pomembnih za posamezni segment uporabnikov menjalnih storitev. 

Sklenitev pogodbe oziroma izvajanje menjalnih storitev ni pogojena s tem, da se izrečete
glede svoje privolitve. Glede privolitve se izrečete prostovoljno in v kolikor se odločite, da
privolitve  ne  želite  podati  oz.  privolitev  kasneje  prekličete,  to  v  nobenem  primeru  ne
zmanjšuje vaših pravic, ki izhajajo iz vašega poslovnega razmerja z Infra-Investments ali na
uporabo storitev, ki ne zahtevajo takšne privolitve, oz. to za vas ne bo predstavljalo dodatnih
stroškov ali  drugih oteževalnih  okoliščin.  V primeru,  da ne podate privolitve  za izvajanje
zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno)
prekličete,  vas  bo  Infra-Investments  obveščal  le  v  primerih  in  v  obsegu  dane  privolitve
oziroma  na  načine,  ki  jih  dovoljuje  veljavna  zakonodaja  (npr.  splošno  obveščanje,
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izpolnjevanje  obveznosti  Infra-Investments  glede  obveščanja  storitvi,  ki  jo  uporabljate).
Podano privolitev lahko kadarkoli prekličete ali spremenite: 

 z obvestilom na e-naslov: info@bitnik.eu; 

 po pošti na naslov sedeža Infra-Investments; 

 osebno na sedežu Infra-Investments. Infra-Investments bo vašo zahtevo po preklicu
privolitve  zabeležil  v  svojem  sistemu  in  jo  začel  uveljavljati  nemudoma.  Infra-
Investments bo tudi po preklicu vaše privolitve obdeloval le tiste podatke v zvezi z
vami,  ki  jih  bo  moral  zaradi  izpolnjevanja  zakonskih  obveznosti,  zaradi  izvajanja
pogodbe z vami in zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov. 

3.3. S kom delimo vaše podatke

3.3.1. Z našimi pogodbenimi obdelovalci 

Za  posamezne  dele  obdelav  osebnih  podatkov  angažiramo  pogodbene  obdelovalce,  ki
opravljajo del storitev v našem imenu, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih
podatkov sklenemo ustrezno zakonsko predpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v
katerih  jih  zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih  podatkov,  kot  če  bi  te  dele
obdelav  osebnih  podatkov  izvajali  sami.  Obenem  ti  pogodbeni  obdelovalci  podatke
obdelujejo  zgolj  za  namen  izvajanja  pogodbeno  opredeljenih  storitev  in  za  noben  drug
namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb. 

Med  pogodbene  obdelovalce  med  drugim  sodijo  npr.  izvajalci  računalniških  storitev,
telekomunikacijski operaterji, oglaševalske agencije, ipd.).

3.3.2. S tretjimi osebami

Infra-Investments posreduje vaše osebne podatki naslednjim tretjim osebam: 

 uporabnikom, ki so opredeljeni v točki 3.3.1. teh Splošnih informacij; 

 pristojnim  državnim  organom.  V  določenih  primerih,  ki  jih  predpisuje  veljavna
zakonodaja,  moramo  vaše  osebne  podatke  posredovati  oziroma  o  njih  poročati
pristojnim državnim organom ter organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali nadzor
zaradi  preprečevanja  pranja  denarja  in  financiranja  terorizma (na  primer  Urad za
preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, itd.).
Posredovati  jih  moramo  tudi  tretjim  osebam,  če  takšno  obveznost  posredovanja
oziroma razkritja banki nalaga zakon;

 fizičnim in  pravnim osebam,  ki  izkažejo ustrezno pravno podlago za  prejem
osebnih podatkov, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve; 

 fizičnim in  pravnim osebam,  ki  se izkažejo  s  pooblastilom posameznika,  na
katerega se nanašajo osebni podatki; 

 fizičnim  in  pravnim  osebam,  za  katere  je  posameznik  podal  svojo  izrecno
privolitev, da jim Infra-Investments posreduje osebne podatke; 

 fizičnim in pravnim osebam, kadar je to potrebno zaradi izvrševanja pogodbe
ali predpogodbene aktivnosti. 

V vseh primerih bomo poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke
obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. 

5



3.4. Prenos podatkov v tretje države

Infra-Investments zbranih osebnih podatkov načeloma ne prenaša oz. ne posreduje v tretje
države ali mednarodne organizacije, razen: 

 če prejmemo zakonito zahtevo za posredovanje podatkov upravnim organom zaradi
izvajanja  ukrepov  preprečevanja  pranja  denarja  in  ukrepov  zoper  financiranje
terorističnih aktivnosti. Kadar koli je mogoče, se vaši podatki obdelujejo v Evropskem
gospodarskem prostoru (EGP). Ker pa se nekateri naši ponudniki storitev ali njihovi
obdelovalci nahajajo v državah zunaj EGP, se lahko vaši osebni podatki obdelujejo v
teh  državah.  Nekatere  od  teh  držav  imajo  morda  drugačne  predpise  o  osebnih
podatkih  od  tistih  v  Evropski  uniji.  V  takšnem  primeru  Infra-Investments  lahko
posreduje osebne podatke uporabniku ali tretji osebi v tretji državi;

 če je za tretjo državo, njeno ozemlje oziroma sektor Evropska komisija izdala sklep o
ustreznosti ravni varstva podatkov; 

 če Infra-Investments zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe: 

◦ s pravno zavezujočim in izvršljivim instrumentom, ki ga sprejmejo javni organi ali
telesa; 

◦ z zavezujočimi poslovnimi pravili; 

◦ s standardnimi določili  o varstvu podatkov (Standardne pogodbene klavzule), ki
jih odobri Evropska komisija; 

◦ z odobrenim kodeksom ravnanja, skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami
upravljavca  ali  obdelovalca  v  tretji  državi,  da  bo  uporabljal  ustrezne  zaščitne
ukrepe, tudi glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 

◦ z  odobrenim  mehanizmom  potrjevanja,  skupaj  z  zavezujočimi  in  izvršljivimi
zavezami upravljavca ali  obdelovalca v tretji  državi,  da bo uporabljal  ustrezne
zaščitne ukrepe, tudi glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki. 

4. Hramba vaših podatkov
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od pravne podlage za obdelavo in namena
obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa,
kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi  katerega so se zbirali  in obdelovali.  Pri
določanju tega časa upoštevamo zlasti naslednje: 

 trajanje vaše pogodbe, ki ste jo sklenili z Infra-Investments; 

 čas, potreben za obdelavo vaše zahteve ali pritožbe; 

 vaše zanimanje za naše produkte in storitve; 

 potreba po vodenju evidence vaših interakcij z nami, da učinkovito upravljamo naš
poslovni odnos; 

 naše pravne ali regulativne obveznosti. 

Za osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru zagotavljanja posameznih storitev ali drugih
aktivnosti,  Infra-Investments  upošteva  roke  hrambe,  ki  jih  določa  veljavna  zakonodaja.
Praviloma se osebni podatki hranijo še deset let po prenehanju poslovnega razmerja oz.
izvedbi transakcije. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja se hranijo vse do
vašega preklica oz.  zahteve za izbris podatkov,  vendar ne dlje kot  10 let po prenehanju
poslovnega razmerja oz. do izpolnitve namena, za katerega so se pridobili. Osebni podatki
se po izpolnitvi posameznega namena obdelave izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo 
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5. Vaše pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
V skladu z  veljavnimi pravnimi  predpisi  vam je zagotovljena vrsta pravic,  ki  med drugim
vključujejo predvsem slednje:

 Pravica do informacij: imate pravico do jasnih, preglednih in razumljivih informacij o
tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke in o vaših pravicah. 

 Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov: imate pravico pridobiti informacije
v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (vključno s podatki, ki se uporabljajo, za
kakšne namene itd.) in njihovo kopijo. 

 Pravica do prenosljivosti  vaših podatkov,  tj.  pod določenimi pogoji,  pravica do
prejema  osebnih  podatkov,  ki  ste  nam  jih  posredovali,  v  strukturirani,  pogosto
uporabljeni  računalniški  obliki,  in  do  njihovega  posredovanja  tretji  osebi,  če  je  to
tehnično mogoče. 

 Pravica  do  popravka:  imate  pravico  popraviti  svoje  podatke,  če  so  netočni  ali
nepopolni, kljub našim prizadevanjem, da jih posodabljamo, kar nam omogoča, da
izpolnimo svojo obveznost, da imamo posodobljene podatke o vas. 

 Pravica do izbrisa (ali pravica do pozabe): imate pravico do izbrisa ali izbrisa vaših
podatkov.  Ta  pravica  je  lahko  omejena  glede  na  naše  pogodbene  ali  pravne
obveznosti (pogodbe v teku) (zlasti preprečevanje sodnih postopkov). 

 Pravica  do  ugovora  obdelavi  vaših  osebnih  podatkov,  če  se  ne  strinjate  z
obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših legitimnih interesov, ali če ne
želite, da se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, lahko
zahtevate prenehanje takšne obdelave. 

 Pravica, da kadar koli prekličete vašo privolitev za namene, za katere smo vašo
privolitev pridobili,  brez poseganja v zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na
podlagi privolitve do njenega preklica. 

 Nenazadnje  imate  tudi  pravico,  da  vložite  pritožbo pri  Uradu  Informacijskega
Pooblaščenca  Republike  Slovenije  (IP)  glede  obdelave  vaših  osebnih  podatkov.
Spodbujamo vas, 

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na način, da pošljete pisno zahtevo na naslov:
Infra-Investments d.o.o., Latinski trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na info@bitnik.eu, kjer
lahko  dobite  tudi  dodatne  informacije  glede  vaših  pravic.  Vaš  zahtevek  bomo izpolnili  v
najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku enega meseca. V izjemnih primerih,
predvsem  ko  gre  za  kompleksnejše  zahtevke,  imamo  pravico  ta  rok  podaljšati  za  dva
dodatna meseca. Pod določenimi pogoji lahko vašo zahtevo zavrnemo ali vam zaračunamo
razumno pristojbino oziroma od vas predhodno zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij,
potrebnih  za  potrditev  identitete.  Uveljavljanje  zgoraj  navedenih  pravic  lahko  vpliva  na,
omejuje oz. onemogoča (nadaljnjo) uporabo naših storitev. 

Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje
za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem obvestili nemudoma in po možnosti v 72
urah. 
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5.1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski
naslov: info@bitnik.eu.

Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih z vami ne moremo rešiti
neposredno,  sodelujemo  s  pristojnimi  regulatornimi  organi.  Imate  pravico  do  pravnega
varstva. Lahko se obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana,
e-pošta:  gp.ip@ip-rs.si). Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili
vašo težavo. 

6.  Katere pravice imate v zvezi  z  avtomatiziranim odločanjem na
podlagi profilov?
Infra-Investments ne uporablja odločanja, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno
z oblikovanjem profilov posameznikov, in ima pravne učinke v zvezi z njimi ali na podoben
način  nanje  znatno  vpliva.  Če  bi  ga  v  posameznih  primerih  uporabili,  vas  bomo o  tem
posebej obvestili in vam omogočili pravico do osebnega posredovanja upravljavca; pravico,
da izrazite svoje stališče; pravico, da dobite pojasnilo k odločitvi,  ki  je bila sprejeta na ta
način ter pravico do izpodbijanja takšne odločitve. 

7.  Dodatne  informacije,  kadar  podatki  niso  bili  pridobljeni  od
posameznika 
Osebni  podatki,  ki  niso bili  neposredno pridobljeni  od posameznika,  so na razpolago  pri
upravljavcu osebnih podatkov na zahtevo posameznika. 

8. Končne določbe
Infra-Investments si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za
zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije
so na voljo na sedežu Infra-Investments in na spletni strani  https://bitnik.eu/. Za vse, kar ni
posebej  določeno s temi Splošnimi  informacijami ali  s  pogodbo, ki  ste jo sklenili  z  Infra-
Investments, veljajo določila veljavne zakonodaje. Te Splošne informacije o varstvu osebnih
podatkov veljajo in se uporabljajo od 1. 6. 2022 dalje. 

Infra-Investments d.o.o. 
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