
OBVESTILO O / SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

S tem dokumentom vas obveščamo, da je podjetje VFS finančne storitve d.o.o., matična št. 
8172382000, s sedežem in poslovno enoto na naslovu Cesta v Prod 14, 1260 Ljubljana – Polje (v 
nadaljevanju: VFS), tako obdelovalec kot upravljavec vaših osebnih podatkov. 

S podpisom kreditne vloge ali pogodbe z VFS za zagotavljanje finančnih ali sorodnih storitev (v 
nadaljevanju: pogodba z VFS) potrjujete in soglašate, da lahko: 

1. obdelujemo osebne podatke v povezavi z vami (ali posamezniki, katerih podatke ste zakonito 
pridobili in delili z nami), ki ste nam jih podali (neposredno ali posredno) ali smo jih za spodaj 
opisane namene zakonito pridobili od tretjih oseb; 

2. obdelujemo podatke o vozilu ali podatke telematike, pridobljene iz vozila (oz. vozil) v vaši lasti, 
posesti ali upravljanju, ki je bilo (oz. so bila) financirano z naše strani (ali za katerega želite od nas 
pridobiti financiranje), tudi če ti štejejo za osebne podatke in ne glede na to, ali smo jih za spodaj 
opisane namene pridobili neposredno ali od tretje osebe (v okviru ali izven skupine Volvo); ter 

3. posredujemo ali drugače delimo katerekoli zgoraj opisane podatke z (a) našimi povezanimi podjetji 
in/ali (b) tretjimi osebami, ki za nas izvajajo storitve, kot so storitve informacijske tehnologije, 
poštne dostave, računovodske storitve, pravno svetovanje in podobne storitve (v nadaljevanju: 
uvoznik podatkov), podatke pa lahko na ta način posredujemo tudi v tretjo državo (znotraj ali izven 
EU). Glede posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam izven EU se bo VFS trudil, kolikor je 
mogoče, zagotoviti, da zadevni uvoznik podatkov uporablja zadostno varovanje, v obsegu, kot ga 
zahteva veljavna zakonodaja, vključno z (a ne omejeno na) sklepanjem ustreznih sporazumov o 
posredovanju podatkov na podlagi vzorčnih določb EU, kjer je to primerno. 

Podajanje takšnih osebnih podatkov je pogoj za izvajanje pogodbe, sklenjene med vami in VFS, saj je 
izvajanje takšnih dejanj za nas nujno potrebno. Zato če ne podate teh osebnih podatkov, lahko pomeni, 
da pogodbe ni mogoče izvajati ali v nekaterih primerih da se pogodba prekine. 

Vse ali del vaših podatkov lahko uporabljamo, obdelujemo, delimo ali posredujemo uvozniku podatkov 
na podlagi vašega predhodnega soglasja in/ali naših legitimnih interesov, če se nam to zdi potrebno za 
naše legitimne poslovne namene. 

Vaše pravice 

SOGLASJE, KI GA TUKAJ PODAJATE, IMATE PRAVICO PREKLICATI V CELOTI ALI DELOMA, TAKO DA NAS 
O TAKŠNI ŽELJI PISNO OBVESTITE. KLJUB TEMU PA TUKAJ POTRJUJETE, DA RAZUMETE, DA NAM LAHKO 
UMIK SOGLASJA ONEMOGOČI POSLOVNO SODELOVANJE Z VAMI IN/ALI ZAGOTAVLJANJE POTREBNIH 
STORITEV ZA VAS, ČE JE TAKŠNO SOGLASJE NUJNO ZA IZVAJANJE TEH DEJAVNOSTI. VSEKAKOR PA 
TAKŠEN UMIK SOGLASJA NE VPLIVA NA ZAKONITOST OBDELOVANJA PODATKOV PRED SAMIM 
UMIKOM. 

KADARKOLI LAHKO ZAHTEVATE DOSTOP DO SVOJIH OSEBNIH PODATKOV, NJIHOV POPRAVEK ALI 
IZBRIS IN OMEJITEV NJIHOVE OBDELAVE. IMATE PA TUDI PRAVICO DO PRENOSLJIVOSTI OSEBNIH 
PODATKOV. 

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite 
pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

Naše splošno obvestilo o zasebnosti najdete na naši zunanji spletni strani 
http://www.volvotrucks.si/sl-si/services/financing.html, kjer so povzete naše glavne zaveze glede 
zakonitega obdelovanja vaših osebnih podatkov in vaše pravice, ki so s tem povezane. 

S podpisom tega obrazca izjavljate in potrjujete, da ste bili seznanjeni z načeli obdelave Vaših osebnih 
podatkov in se z njimi strinjate ter Vam je vse jasno.  

______________________________ 

(datum, podpis) 

http://www.volvotrucks.si/sl-si/services/financing.html


Z vami povezane osebne podatke (ali podatke posameznikov, ki ste jih zakonito zbrali in jih delili z 

nami), ki ste nam jih razkrili (neposredno ali posredno) ali smo jih zakonito pridobili od tretjih oseb, 

lahko obdelujemo tudi za namene trženja in oglaševanja izdelkov in storitev, ki jih nudi skupina 

Volvo, vendar pa vaših podatkov ne bomo prodajali, delili ali posredovali tretjim osebam za 

kakršnekoli namene trženja ali oglaševanja. 

S podpisom tega obrazca izrecno soglašate, da lahko VFS obdeluje vaše osebne podatke za namene 

trženja in oglaševanja, kot je opredeljeno zgoraj. 

______________________________ 

(datum, podpis) 

 


