
Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam MyGym zagotavlja naslednje pravice v 

zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju: 

• pravico dostopa do podatkov, 

• pravico do popravka, 

• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), 

• pravico do omejitve obdelave, 

• pravico do prenosljivosti podatkov, 

• pravico do ugovora. 

• pravica dostopa do podatkov 

Od MyGyma imate pravico dobiti potrditev, ali MyGym obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je 

temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov: 

• nameni obdelave, 

• vrste osebnih podatkov, 

• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, 

zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, 

• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, 

ki se uporabijo za določitev tega obdobja, 

• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev 

obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, 

• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, 

• kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z 

njihovim virom, 

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter 

smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave 

za uporabnika. 

Na podlagi vaše zahteve vam bo MyGym zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki 

se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo MyGym zaračunal razumno 

pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. 

Pravica do popravka 

Od MyGyma imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne 

podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih 

osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) 

Od MyGyma imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi 

z vami, MyGym pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih 

primerih: 

 



• kadar osebni podatki niso več ̌potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače 

obdelani, 

• kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo 

ne obstaja nobena druga pravna podlaga, 

• kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo 

ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, 

• kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja, 

• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU 

ali slovenskim pravnim redom. 

Kadar MyGym v skladu s politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme MyGym razumne ukrepe, 

vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh 

osebnih podatkov ali njihove kopije. 

Pravica do omejitve obdelave 

Pravico imate zahtevati, da MyGym omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od 

naslednjih primerov: 

• kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti 

točnost vaših osebnih podatkov, 

• kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega 

zahtevate omejitev njihove uporabe, 

• kadar MyGym osebnih podatkov ne potrebuje več ̌za namene obdelave, temveč ̌jih vi 

potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 

• kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca 

prevladajo nad vašimi razlogi. 

Pravica do prenosljivosti podatkov 

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval MyGym, v strukturirani, 

splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu 

upravljavcu, ne da bi vas MyGym, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: 

• obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in 

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 

Pravica do ugovora 

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate 

obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MyGym ali 

tretja oseba. MyGym bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za 

obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali 

obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, 

imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, 

vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje 

temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve. 

 



Postopek uveljavljanja pravic 

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko 

naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@mygym.si ali po pošti na naslov 

MyGym, Zabretova ulica 1, 1000 Ljubljana. 

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo 

informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste 

zahtevali drugače. 

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z 

osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, 

ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more 

zanesljivo identificirati. 

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, 

odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. MyGym 

lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ ̌dva dodatna meseca ob upoštevanju 

kompleksnosti in števila zahtev. Če MyGym podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil 

v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. 

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da 

obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva 

osebnih podatkov. 

Veljavnost 

Velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. 

Politika piškotkov 

Minimalno količino informacij (piškotki) je potrebno shraniti na vaš računalnik, da bi spletna stran 

pravilno delovala in da bi se lahko nadgrajevala in izboljšala vaše izkušnje pregledovanja. Več kot 90% 

spletnih strani uporablja prakso piškotkov, vendar so po pravilih Evropske unije obvezne zaprositi 

privolitev uporabnika. Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo piškotkov, v kolikor pa 

piškotkov ne sprejmete, lahko sicer še naprej pregledujete stran, vendar se določene funkcije na tej 

spletni strani eventualno ne morejo pravilno prikazati ali izvesti. 

Kaj je piškotek? 

Piškotek je informacija, ki jo na vaš računalnik shrani spletna stran, ki ste jo obiskali. Piškotki običajno 

shranjujejo vaše nastavitve za spletno stran, kot so na primer želeni jezik ali naslov. Kasneje, ko 

ponovno odprete isto spletno stran, brskalnik pošlje nazaj piškotke, ki pripadajo tej strani. To tej 

strani omogoča, da prikaže informacije prilagojene vašim potrebam. 

Piškotki lahko shranjujejo široko paleto informacij vključno z osebnimi informacijami (vaše ime ali 

elektronsko pošto). Kljub vsemu pa je lahko ta informacija shranjena samo v primeru, če to 

omogočite vi – spletne strani ne morejo pridobiti pristopa informacijam, če ga vi niste odobrili, prav 

tako ne morejo pristopiti drugim datotekam na vašem računalniku ali mobilni napravi. Privzete 

nastavitve shranjevanja in pošiljanja piškotkov vam niso vidne, lahko pa spremenite vaše nastavitve 

brskalnika tako, da lahko sami izbirate, ali želite zahteve za shranjevanje piškotkov odobriti ali 

zavrniti, samodejno izbrisati shranjene piškotke ob zapiranju brskalnika in podobno. 



Kako zavrniti piškotke? 

Z zavrnitvijo piškotkov odločate, ali želite dovoliti shranjevanje piškotkov na vašem računalniku ali 

mobilni napravi. Nastavitve piškotov se lahko nadzirajo in konfigurirajo v vašem brskalniku. Če 

piškotkov ne sprejmete, se lahko zgodi, da ne boste mogli uporabljati določene funkcije na spletni 

strani. 

Kaj so začasni piškotki? 

Začasni ali sejni piškotki, se izbrišejo z računalnika po tem, ko zaprete brskalnik. Z njihovo pomočjo 

spletna mesta shranjujejo začasne podatke, kot so na primer izdelki v nakupovalni košarici. 

Kaj so trajni piškotki? 

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo na računalniku tudi po tem, ko zaprete program brskalnika. Z 

njihovo pomočjo spletna mesta shranjujejo podatke, kot so na primer naziv za prijavo in geslo, tako 

da se vam ni potrebno prijavljati vsakokrat, ko obiščete določeno mesto. Trajni piškotki bodo ostali 

na računalniku več dni, mesecev, ali celo let. 

Kaj so piškotki prve strani? 

Piškotki prve strani (lastni piškotki) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje in so lahko trajni 

ali začasni. S pomočjo teh piškotkov spletna mesta lahko shranijo podatke, ki jih bodo znova 

uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 

Kaj so piškotki tretje strani? 

Piškotki tretje strani (drugi piškotki) izvirajo iz drugih, partnerskih spletnih mest (kot so na primer 

pojavna okna ali druge reklame), ki se nahajajo na spletnem mestu, ki si ga ogledujete. S pomočjo teh 

piškotkov lahko spletna mesta spremljajo uporabo spleta za trženjske namene. 

Ali uporablja ta spletna stran piškotke? 

Da, s primarnim ciljem, da bi vam naše spletne strani omogočile najboljšo uporabniško izkušnjo. 

Kakšne piškotke uporablja ta spletna stran in zakaj? 

Začasni ali sejni piškotki (Session cookies) – so piškotki, ki potečejo (in se samodejno izbrišejo), ko 

zaprete brskalnik. Mi uporabljamo začasne piškotke, da bi uporabnik dobil najboljšo izkušnjo pri 

uporabi naše spletne strani. 

Trajni ali shranjeni piškotki (Persistent cookies) – imajo običajno datum poteka daleč v prihodnosti, 

zato bodo ostali v vašem brskalniku, dokler ne potečejo, ali dokler jih ročno ne izbrišete. Mi 

uporabljamo trajne piškotke, da bi bolje razumeli navade uporabnikov, s čimer lahko izboljšamo 

spletno stran glede na vaše navade. Na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoča identifikacija vas 

kot uporabnika, zbrani podatki pa se uporabljajo izključno za statistične namene. 

Ali na spletni strani obstajajo piškotki tretje strani? 

Obstaja več zunanjih servisov, ki uporabniku shranjujejo omejene piškotke. Te piškotke ni postavila ta 

spletna stran, vendar nekateri služijo za normalno delovanje določenih funkcij, ki uporabnikom 

olajšajo dostop k vsebini. Zaradi tega informacije o varstvu podatkov, s katerimi ste seznanjeni tukaj, 

veljajo samo za to spletno stran, varstvo podatkov pri zunanjih servisih pa je potrebno preveriti na 

njihovih uradnih straneh. 

Trenutno omogočamo: 



 

Merjenje obiskov 

Ta spletna stran uporablja servise za merjenje števila uporabnikov, in sicer Google Analytics. Na 

podlagi tako zbranih podatkov ni mogoča identifikacija uporabnikov, zbrani podatki pa se uporabljajo 

izključno za statistične namene. Če želite preprečiti, da vam navedeni servisi shranjujejo piškotke, jih 

lahko zavrnete za vsak servis na naslednjih povezavah: 

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Dodatne informacije o zavrnitvi piškotkov 

Trenutno obstaja več spletnih strani za zavrnitev shranjevanja piškotkov za različne servise. 

Več lahko izveste na naslednjih povezavah: 

http://www.allaboutcookies.org/  

http://www.youronlinechoices.eu/ 


