Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov
S tem pravilnikom seznanjamo uporabnike spletne strani s tem, kako
obdelujemo vaše osebne podatke.
Spletna stran danielnikolic.com (v nadaljevanju: »spletna stran») je
spletna stran, namenjena aktivnemu prebivalstu, za nakupe fitness
trening programov ter osebnemu trenerstvu.
Spletno stran upravlja podjetje FIT PLANET d.o.o., Cesta v Pregavor
13, 6310 Izola, Slovenija. Ta pravilnik je pripravljen v skladu z
določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v
nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in
zakonodajo Republike Slovenije (predvsem Zakon o varstvu osebnih
podatkov: ZVOP-1).
Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je družba FIT PLANET d.o.o., Cesta v
Pregavor 13, 6310 Izola, Slovenija.
Osebe, na katere se podatki nanašajo, in druge zainteresirane osebe
se lahko na podjetje obrnejo z dopisom, poslanim na sedež podjetja
prek elektronske pošte na posebej za to namenjen naslov:
info@danielnikolic.com
Osebni podatki
Osebni podatek je podatek, ki osebo identificira kot določenega ali
določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko je
mogoče neposredno ali posredno določiti njegovo identiteto, zlasti z
navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o
lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki
so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno,
gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.
Ponudnik zbira in hrani naslednje osebne podatke, odvisno od
okoliščin in za namene, navedene v nadaljevanju:

1) naslov elektronske pošte
2) izbrano geslo (podatek je šifriran)
3) podatke o datumu in času registracije in zadnje prijave 4) podatke
dnevniških datotek (IP-naslov, čas dostopa, različica brskalnika).
FIT PLANET d.o.o ne omogoča prijav v spletno stran s pomočjo
tretjih oseb (Facebook, Google...).
Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?
Vaši podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve ob
registraciji v spletno stran.
Izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste nam podali ob
registraciji v spletno stran preko registracijskega obrazca, in sicer s
tem, ko ste se izrecno obkljukali polje »Strinjam se s Pravilnikom o
zasebnosti in varovanju osebnih podatkov ter izrecno privoljujem v
obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov«. Svojo izrecno
privolitev lahko kadarkoli prekličete (za več informacij o tem si oglejte
točko »Pravice uporabnikov spletne strani, na katere se osebni
podatki nanašajo« v nadaljevanju).
Uporabniki naših storitev, mlajši od 16 let, nam lahko posredujejo
svoje osebne podatke samo s soglasjem svojih staršev ali zakonitega
skrbnika.
Komu se posredujejo vaši osebni podatki?
Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami in jih ne
izvažamo v tretje države.
Rok hrambe podatkov
Podatki iz 1., 2. in 3. alineje točke »Osebni podatki« (uporabniško
ime, elektronska pošta in geslo) se hranijo dokler je uporabniški
račun v spletni strain aktiven (torej dokler uporabnik izrecno ne
zahteva izbris računa).
Uporaba podatkov

Podatki iz 1., 2. in 3. alineje točke »Osebni podatki« ( elektronska
pošta in geslo) se uporabljajo za dostop in servisiranje ustvarjenega
računa v spletni strani.
Piškotki
Spletna stran dodeli uporabniku ob prijavi sejni piškotek (angl.
»session cookie«), s katerim se vzdržuje stanje prijavljenosti
uporabnika in ob vsakem uporabnikovem zahtevku preverja njegov
obstoj.
Piškotek je nujno potreben za zagotovitev storitve informacijske
družbe - zagotovitev delovanja spletne strani.
Pravice uporabnikov spletne strani, na katere se osebni podatki
nanašajo
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima naslednje
pravice:
1) pravica do preklica privolitve: če se osebni podatki hranijo in
obdelujejo na podlagi privolitve, ima oseba, na katero se podatki
nanašajo, pravico, da svojo privolitev prekliče. Navedeno ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala
do preklica.
2) pravica dostopa do osebnih podatkov: posameznik, na katerega se
podatki nanašajo, ima pravico do izpisa osebnih podatkov, ki jih
upravljavec hrani in obdeluje, in do določenih informacij o obdelavi.
3) pravica do popravka osebnih podatkov: upravljavec brez
nepotrebnega odlašanja popravi morebitne netočne osebne podatke.
4) pravica do izbrisa osebnih podatkov: upravljavec na podlagi
zahteve brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, če
podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, če
oseba, na katero se podatki nanašajo, prekliče privolitev, za obdelavo
pa ne obstaja druga pravna podlaga, ali če oseba, na katero se
podatki nanašajo, ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo

drugi razlogi, ki bi prevladali nad pravico do ugovora.
5) pravica do prenosljivosti podatkov: oseba, na katero se osebni
podatki nanašajo, ima pravico osebne podatke posredovati drugemu
upravljavcu, upravljavec pa takšnega prenosa ne bo oviral oziroma
bo opravljen neposreden prenos osebnih podatkov, če je to tehnično
izvedljivo.
6) pravica do ugovora zoper obdelavo.
7) pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: oseba, na
katero se osebni podatki nanašajo, ima pravico do pritožbe pri
nadzornem organu (Informacijskemu pooblaščencu).
Vse zahteve iz naslova uveljavljanja pravic uporabnikov, se
posredujejo z dopisom, poslanim na sedež podjetja prek elektronske
pošte na naslov info@danielnikolic.com
Varnost
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali
njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili
njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in
organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.
Možnosti plačila
Na spletni strani sta možnosti plačila, preko predračuna, ali preko
PayPal računa.
Vračilo kupnine
Ob nakupu kateregakoli digitalnega produkta oz. trening programa,
na spletni strani, se strinjate, da vračilo kupnine ni možno. To pa zato,
ker je vsebina produkta nemudoma dostavljena – poslana kupcu ter
jo kupec takoj vidi ter lahko začne uporabljati.
Kupnina se vrne samo v naslednjih primerih:
- v primeru, da zaradi tehničnih težav, vidimo, da produkt ni bil

dostavljen kupcu
- je prišlo do zlorabe bančnega ali PayPal računa
- je bilo nehote procesirano dvakrat eno in isto naročilo

Obvestilo odgovornosti
Posvetujte se s svojim osebnim zdravnikom, pred pričetkom vadbenih
programov oziroma prehranskih načrtov, ki ste jih prejeli preko
spletne strani.
Informacije na spletni strani niso namenjene diagnosticiranju ter
zdravljenju katerihkoli bolezni oziroma simptomov. Programe
uporabljate na lastno odgovornost. V kolikor začutite slabost,
omotičenost, bolečino v prsnem košu ter vas sili na bruhanje, o tem
obvestite vašega zdravnika.
Možno je, da boste začutili bolečine v mišicah, po pričetku nove vaje
oz. vadbenega programa. V kolikor bolečina v mišicah (ti. Musklfibr)
ne popusti po 5-6 dneh, o tem obvestite svojega zdravnika.
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