KOMU S SOGLASJEM ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA MARKETINŠKE NAMENE PODELITE
SOGLASJE? Soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani podjetja W.A.G. plačilne storitve, a.s.
(identifikacijska številka 264 15 623) in nadalje vsem ostalim članom W.A.G. Skupine. To so predvsem
podjetja W.A.G. Issuing Services, a.s. (Identifikacijska številka 050 21 910), Princip a.s. (Identifikacijska
številka 416 90 311), HI Software a.s (Identifikacijska številka 032 26 140) in drugim podjetjem, ki se
uvrščajo na posodobljeno različico seznama podjetij, ki je na voljo na spletni strani www.eurowag.com.
KAKŠNE OSEBE PODATKE BOMO OBDELALI? Informacije, ki jih nameravamo obdelati, vključujejo vaše
identifikacijske podatke, kontaktne podatke, podatke o vaši plačilni sposobnosti in zanesljivosti,
podrobnosti o uporabi storitev, ki jih nudi W.A.G. Skupine, informacije o geolokaciji in informacije tako
imenovanih piškotkov. ZAKAJ BOMO UPORABLJALI VAŠE OSEBNE PODATKE? Podajate svoje soglasje za
skupno rabo osebnih podatkov znotraj W.A.G. Skupine in jih uporabimo za stik z vami, za tržne raziskave
in komercialno komuniciranje, zlasti za namene promocije in ponudbe za blago in storitve W.A.G.
Skupine ali naših poslovnih partnerjev, odvisno od posameznega primera. Da bi podrobneje razumeli
vaše potrebe, se strinjate tudi z zbiranjem in analiziranjem vaših osebnih podatkov (ročno in z
avtomatskimi sredstvi). Posebej vas želimo kontaktirati preko e-pošte, SMS-ov, preko telefonskih klicev,
odsekov za stranke na spletnih straneh, ki jih ponujajo člani skupine W.A.G, preko mobilne aplikacije,
navadne pošte in / ali osebno prek naših predstavnikov podjetja. ZA KAKO DOLGO NAM DAJETE
PRIVOLITEV? Vaše osebne podatke bomo uporabljali tri leta od trenutka, ko ste nam dali soglasje. Če ste
(ali boste postali) stranka katerega koli člana skupine W.A.G. bomo vaše osebne podatke uporabljali za
celotno trajanje pogodbenega razmerja in pet let po dnevu, ko ste nazadnje prekinili razmerje s članom
katerekoli W.A.G. skupine. Vaše soglasje je prostovoljno in ga lahko kadarkoli umaknete (v celoti ali
delno) s sredstvi, opisanimi v dokumentu »Politika zasebnosti in osebnih podatkov«. Ta pravilnik je na
voljo na spletnem mestu www.eurowag.com in poleg splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov
vsebuje seznam in razlago vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki.
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