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S tem soglasjem potrjujete, da ste starejši/starejša od 16 let.
S tem soglasjem gospodarska družba GO DENT d.o.o. Pulj, Kandlerova 44, Osebna identifikacijska številka (»OIB«)
62312613473 (v nadaljevanju: GO DENT), daje podatke o obdelavi Vaših osebnih podatkov u sklopu nudenja storitev te družbe
in zaradi pošiljanja biltena-newslettera ter Vaše pravice s tem v zvezi, Vi pa dajete soglasje za obdelavo teh podatkov.
Kot uporabnik storitev, ki jih nudi GO DENT, dajem izrecno soglasje in dovoljenje, da GO DENT zbira, obdeluje, uporablja in
analizira moje osebne podatke, ki so navedeni v tem soglasju, vse skladno s pogoji in na način, ki so navedeni v nadaljevanju.
Osebni podatki , ki jih GO DENT zbira
Pri uporabi storitev, ki jih opravlja in s sodelovanjem v loyalty programu se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, naslov
stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, mesto, poštna številka), državljanstvo, datum rojstva, država rojstva, spol,
podatki o uporabljenih storitvah GO DENT-a, podatke o plačilu, kot so številke računa in ostale povezane kartične informacije,
e-pošta, osebna identifikacijska številka (»OIB«) (ali drug ustrezen podatek za anketiranca v drugi državi oziroma zunaj
Republike Hrvaške), naziv firme in njeni podatki (če je le ta uporabnik storitev), karton s statusom, zgodovina bolezni,
rentgenski posnetki, podatki o invalidnosti, ter podatki zbrani z videonadzorom poslovnih prostorov GO DENT-a. Mi
uporabljamo „piškotke“ in druge tehnologije za zbiranje podatkov.
Za zgoraj navedeno, vendar tudi za sodelovanje v marketinških programih uporabnikov storitev GO DENT-a, kot je to opisano
v nadaljevanju, poleg predhodno navedenih podatkov GO DENT zbira tudi mojo elektronsko pošto in številko telefona/mobitela,
za ta namen pa lahko uporablja tudi moj naslov elektronske pošte za posredovanje papirnih vsebin.
Za pošiljanje biltena – newsletter-ja GO DENT zbira moj naslov elektronske pošte zaradi pošiljanja newsletter-ja.
Vodja obdelave osebnih podatkov
Vodja obdelave mojih podatkov je GO DENT d.o.o. Pulj, Kandlerova 44, Osebna identifikacijska številka (»OIB«)
62312613473.
Kontakt: tel.: +385 (0)52 216 432; email: privacy@healthcroatia.com
Uslužbenec za varstvo osebnih podatkov
Podatki uslužbenca za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani Health Croatia https://healthcroatia.eu/.
Kontaktni podatki so: tel.: +385 (0)52 216 432; e-pošta: privacy@healthcroatia. com.
Namen obdelave v sklopu nudenja storitev GO DENT
Podatki se zbirajo zaradi:
a. identifikacije uporabnikov, kakovostnejšega nudenja storitev in omogočanja evidentiranja nudenih storitev, zaradi
uveljavitve ugodnosti in profiliranja mojih potrošniških navad za namene statistične obdelave in nudenja posebnih
ugodnosti;
b. varstva oseb in premoženja;
c. v promocijske namene za posredovanje promocijskega materiala, marketinških obvestil o ugodnostih in obvestil o
izvajanju nagradnih iger in žrebanju ter drugih marketinških obvestil povezanih z GO DENT ter izvajanje anket in
raziskav po elektronski pošti, s SMS-i, promocijskimi vabili, z drugimi elektronskimi sredstvi komunikacije, s
posredovanjem papirnih vsebin, če je dal soglasje za pošiljanje promocijskega materiala
Namene obdelave zaradi pošiljanja newsletter-ja
Elektronska pošta se zbira zaradi pošiljanja biltena – newsletter-ja.
Način obdelave:
Moji osebni podatki se obdelujejo s strani GO DENT-a in s strani zunanjih ponudnikov storitev - izvršilca obdelave osebnih
podatkov pogodbenih partnerjeva GO-DENT-a, ob upoštevanju vseh predpisanih pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov
varstva mojih osebnih podatkov.
Podatke o uporabljenih storitvah lahko GO DENT uporablja zaradi izbire vsebin marketinških obvestil, ki jih bo posredoval.
Navedena obdelava vključuje profiliranje, vendar ne tudi avtomatično sprejemanje odločitev. Moji podatki se lahko odstopijo
zaradi izpolnitve pozitivnih predpisov, vendar tudi povezanim družbam Galić dent d.o.o., ordinacija dentalne medicine dr.
Tatjana Galić, Plinio d.o.o. (Hrvatska), ter obrtniku Jasmina Cuccurin (Italija), prav tako je možna tudi delitev osebnih podatkov
anketiranca s firmo Google Ireland, Facebook Ireland ltd., Instragam Inc.
Pravna osnova obdelave
Osebni podatki se obdelujejo na podlagi izpolnitve pogodbene obveznosti, izpolnjevanja zahtev predpisov, varstva zaposlencev,
anketiranca in drugih, legitimnega poslovnega interesa ter na podlagi tega mojega soglasja.
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Obdobje hrambe osebnih podatkov
Osebne informacije GO DENT hrani v obdobju, ki je potreben za izpolnitev namenov, zaradi katerih je informacija zbrana,
ponavadi pa za čas trajanja pogodbenega razmerja, po poteku tega pogodbenega razmerja pa za katero koli obdobje, ki je skladno
z veljavnim zakonom obvezno ali dovoljeno. Pravila hrambe GO DENT so skladne z uporabnimi roki zastaranja in zakonskimi
zahtevami.
Podatki se izbrišejo takoj po preklicu soglasja. Soglasje se lahko prekliče delno ali v celoti. Delno se lahko prekliče glede
podatkov za sodelovanje v marketinških programih in za pošiljanje biltena – newsletter-ja. Po preklicu soglasja GO DENT ne
bo obdeloval podatkov, za katere je bilo dano soglasje preklicano in jih bo izbrisal.
MOJE PRAVICE, KI JIH IMAM KOT UPORABNIK
Pravica do dostopa do osebnih podatkov
Imam pravico do dostopa do osebnih podatkov in od GO DENT-a dobiti potrdilo o tem, ali se moji osebni podatki obdelujejo
ter imam pravico dobiti informacije o namenu obdelave, kategorijah podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, času hrambe, o
mojih pravicah, ki jih kot anketiranec imam glede popravil, izbrisa, omejevanja obdelave, pravici na vložitev pritožbe
pristojnemu organu in druge relevantne informacije povezane z obdelavo. Razen če nisem zahteval drugače, se mi te informacije
posredujejo v elektronski obliki po elektronski pošti.
Pravica do popravka
Imam pravico zahtevati popravek netočnih podatkov, ki se nanašajo name.
Pravica do izbrisa
Imam pravico, da od vodje obdelave zahtevam in uveljavim izbris osebnih podatkov, ki se name nanašajo, v katerem primeru
lahko preneha sodelovanje v marketinških programih ter prejemanje biltena – newsletter-ja, odvisno od podatkov, katerih izbris
zahtevam.
Pravica do omejitve obdelave
Imam pravico, da od vodje obdelave zahtevam in pridobim omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo name.
Pravica do ugovora
Vedno imam pravico vložiti ugovor na obdelavo mojih osebnih podatkov. Vedno imam posebno pravico vložiti ugovor na
obdelavo mojih osebnih podatkov, ki se uporablja v promocijske namene za pošiljanje promocijskega materiala, promocijskih
obvestil in obvestil o izvajanju nagradnih iger in žrebanju ter drugih promocijskih obvestil povezanih z GO DENT in
povezanimi družbami ter izvajanje anket in raziskav, po elektronski pošti, SMS-a, s promocijskimi vabili, z drugimi
elektronskimi sredstvi komunikacije, s pošiljanjem papirnih vsebin. Če temu nasprotujem, se moji osebni podatki ne bodo več
obdelovali v te namene.
Pravica do prenosljivosti podatkov
Imam pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo name ter jih prenesti drugemu vodji obdelave. Če je to tehnično izvedljivo,
se bo prenos opravil na avtomatiziranim načinom. Te pravice se uveljavljajo po pisni poti na naslovu GO DENT-a ali uslužbenca
za varstvo osebnih podatkov, katerega kontakti so objavljeni na spletni strani vodje obdelave ali pa so na voljo na sprejemnem
uradu GO DENT-a, oziroma so navedeni v uvodnem delu tega soglasja.
Imam pravico do vložitve ugovora na obdelavo osebnih podatkov, in sicer pri nadzornem organu: Agencija za varstvo osebnih
podatkov, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr,
web: www.azop.hr. Nudenje osebnih podatkov iz tega soglasja je nujno za uporabo storitev GO DENT-a, za prejemanje
profiliranih promocijskih obvestil in newsletter-ja. Podatki se dajejo na pogodbeni osnovi in na podlagi tega soglasja.
Podrobnejše podatke lahko najdete z vpogledom v Pravilnik o varstvu in obdelavi osnovnih podatkov, ki je na voljo na:
https://healthcroatia. eu/, Politiko zasebnosti, kot tudi podrobnejše informacije o piškotkih pa lahko najdete na spletni strani:
https://healthcroatia.eu/.
S sprejetjem tega soglasja se strinjam z naslednjim:

□
□

da se strinjam, da brez mojega slehernega nadaljnjega soglasja GO DENT zbira in obdeluje osebne podatke kot je
to navedeno v predhodnih točkah tega Soglasja;
Želim prejemati marketinški material in obvestila o ugodnostih ter obvestila o akcijah in znižanjih, posebnih
ponudbah, o nagradnih igrah in žrebanjih, izvajanju anket in raziskav;

Želim prejemati bilten - newsletter GO DENT-a in povezanih družb na moj elektronski naslov.
IME IN PRIIMEK: ________________________________________________________
E-POŠTA: _______________________________________________________________
DRŽAVA:
_________________________________________________________
ŠTEVILKA TELEFONA: __________________________________________________

