
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je posebno pomembno. Vaše podatke obdelujemo
izključno na osnovi zakonskih predpisov in ob upoštevanju ustreznih predpisov o 
varstvu podatkov. V tej izjavi o varstvu podatkov vas obveščamo o obdelavi podatkov v 
okviru naših spletnih nastopov (www.rotho.com, www.appmybox.com,
www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch, www.rotho-renew.com,
www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com) kot tudi pri uporabi naših
spletnih trgovin (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch,
www.rothoshop.nl).

1. Odgovorni za podatke

Obdelavo podatkov na naši spletni strani ureja ustrezen upravljalec spletnih strani,
podjetje v skupini Rotho Group. Odgovorne zastopnike in kontaktne podatke lahko
preberete v impresumu posamezne spletne strani.

2. Nadzornik za varstvo podatkov

Nadzornike za varstvo podatkov Rotho Group dobite na naslovu:

Robert Thoma GmbH
v roke nadzornika za varstvo podatkov
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-pošta: datenschutz@rotho.com
Tel.: ++49 351 2820 51 75

3. Obdelava podatkov

3.1 Splošno, brisanje

Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih se vas lahko identificira, to so npr.
ime, naslov, e-naslov in spletne oznake.

Osebne podatke naših uporabnikov uporabljamo :

1. za izvajanje naših storitev,
2. za zagotavljanje tehnične pomoči. 



Osebne podatke posredujemo tretjim osebam izključno, na osnovi vašega soglasja, če 
je to potrebno za obračun (izvajanje bančnih transakcij), dostavo blaga (dostava s 
poštno službo) ali je drugače potrebno, da izpolnimo naše pogodbene obveznosti proti 
vam.

Osebni podatki se brišejo, takoj, ko so dosegli svoj cilj in brisanju ne nasprotujejo
obveze shranjevanja.

3.2 Informacijska uporaba naše spletne strani

Pri uporabi naše spletne strani samo za informativne namene, torej če se ne registrirate 
za uporabo spletne strani, ali nam drugače posredujete informacije, ne zbiramo nobenih 
osebnih podatkov, z izjemo podatkov, ki jih posreduje vaš brskalnik, da vam omogoča 
obisk spletne strani. To so:

 IP-naslov
 Datum in ura povpraševanja
 Časovna razlika do Greenwich Mean Time (GMT)  
 Vsebina zahteve (konkretna stran)
 Status dostopa/HTTP statusna koda
 vsakokrat prenesena količina podatkov  
 spletna stran od katere prihaja povpraševanje
 brskalnik
 operacijski sistem in njegovo namizje
 jezik in verzija programske opreme brskalnika

Te podatke shranjujemo v obliki dnevniških datotek za določen čas, da bi lahko 
analizirali in odpravili eventualne tehnične probleme. Pravna podlaga za to je člen 6 
odstavek 1, točka f GDPR.  Zaradi narave spleta se ti podatki nujno obdelujejo na veliko 
strežnikih, dokler njihovo povpraševanje ne pride na naš spletni strežnik; zato je
zbiranje in uporaba možna tudi v "tretjih državah" (npr. v ZDA). Na ta postopek naše
podjetje nima nobenega vpliva. Razen teh tehnično nujnih podatkov ponudnik te spletne 
predstavitve ne posreduje nobenih osebnih podatkov državam izven veljavnosti
Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske Unije  oz. brez primernega nivoja zaščite 
podatkov.

Poleg koriščenja naše spletne strani za informacije, ponujamo različne storitve, ki jih 
lahko uporabljate, če vas zanimajo. Za to morate običajno vnesti dodatne osebne 
podatke, ki jih potrebujemo za nudenje ustrezne storitve. Če so poleg tega možni še 
dodatni prostovoljni vnosi, so ti ustrezno označeni.  



3.3 Kontaktni obrazec

Če se na nas obrnete preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali e-pošte, se vaši 
podatki, ki ste nam jih posredovali shranjujejo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja.
To so vaš e-poštni-naslov, vaše ime, vaš naslov, vaša telefonska številka in drugi
podatki, ki ste jih vpisali. Na vaša vprašanja odgovarjamo z nešifrirano e-pošto.
Podatke, ki smo jih s tem v zvezi pridobili, izbrišemo po 6 mesecih vzpostavitve
kontakta, če ne obstaja potreba po daljšem shranjevanju. Če obstajajo zakonski roki za 
shranjevanje, se podatki zaklenejo.

Obdelava podatkov poteka na osnovi zakonskih predpisov  člena 6, odstavek 1, točka a 
(soglasje) in b (izpolnitev pogodbe) GDPR. Obdelava, predvsem komunikacija z
nešifrirano e-pošto je zakonita, če ste dali vaše soglasje za obdelavo. Vaše soglasje 
lahko kadarkoli prekličete z veljavnostjo v naprej.  

3.4 Novičnik 

Če bi radi dobivali novičnik, ki ga ponujamo na naši spletni strani, od vas potrebujemo 
e-poštni-naslov in informacije, ki nam omogočajo preverjanje, da ste lastnih 
navedenega e-poštnega-naslova in s strinjate s prejemom novic. Te podatke
uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij. Pravna podlaga za to je člen 
6 odstavek 1, točka a GDPR.  

Dano soglasje za shranjevanje podatkov, e-poštnega-naslova kot tudi njihove uporabe
za  pošiljanje novičnika lahko vsak čas prekličete, npr. s povezavo za izbris v novičniku. 

3.5 Uporaba naših spletnih trgovin, vnos uporabniškega računa  

Pri nakupovanju v naših spletnih trgovinah se zbirajo osebni podatki, ki jih potrebujemo
za izvršitev naročila. To se nanaša na naslednje podatke: ime, e-poštni-naslov, ulica, 
poštna številka, mesto, telefonska številka, podatki o plačilih. Poleg tega podatki vašega 
naročila: izdelek, datum, številka naročila, način plačila in številka računa. Te podatke 
shranjujemo in uporabljamo za izpolnitev pogodbe. Tukaj sodelujemo s ponudniki
plačilnih storitev in ponudniki dostave. Pravna podlaga za to je člen 6 odstavek 1, točka 
b GDPR.  Za izvajanje pogodbe obvezni podatki so posebej označeni, ostali podatki so 
prostovoljni. Pravna podlaga za obdelavo je člen 6 odstavek 1, črka a oz. b GDPR. 

Vaše podatke o naročilu izbrišemo, čim nismo več zakonsko obvezani za shranjevanje, 
načeloma 10 let po vašem naročilu. Takoj po poteku garancijskih rokov omejimo 
obdelavo, to pomeni da se vaši podatki uporabljajo samo za zagotavljanje zakonskih
obveznosti.

Da se preprečijo nepooblaščeni dostopi tretjih oseb do vaših osebnih podatkov, 
posebno finančnih podatkov, se postopek naročanja kodira z SSL-tehniko.  

Ko želite nekaj naročiti v naši spletni trgovini, lahko izbirate med tem, da želite vnesti 
vaše podatke samo enkratno za to naročilo ali želite odpreti račun za stranke, kjer se 
podatki shranijo za naslednje nakupe.



Pri odprtju računa pod "Moj račun" ("Mein Konto") se vaši podatki shranijo do preklica. 
Račun v področju kupcev lahko kadarkoli izbrišete. 

4. Posredovanje v okviru Rotho Group, prejemanje v tujino

Posredovanje osebnih podatkov v okviru podjetja Rotho Group poteka zaradi namena
interne uprave centralne skrbi za stranke in obdelavo naročil. Prejemniki osebnih 
podatkov za obdelavo so podjetja Rotho Group, posebej Rotho Kunstoff AG v
Würenlingen (Švica) oz. naše proizvodne lokacije na Poljskem. Rotho Group z internimi
smernicami zavezuje svoja podjetja za uresničevanje tehnično organizacijskih ukrepov, 
da zagotovi varnost obdelave.

5. Piškotki

Te internetne strani uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies). Piškotki služijo
temu, da naredijo našo ponudbo prijaznejšo do uporabnikov, efektivno in bolj varno.
Piškotki so male tekstovne datoteke, ki se prenesejo na vaš računalnik in jih shrani vaš 
brskalnik.

Piškotke uporabljamo, da vas lahko pri naslednjem obisku prepoznamo, če imate pri 
nas račun. Drugače bi se morali pri vsakem obisku ponovno prijaviti. Pravna podlaga za 
to je člen 6 odstavek 1, točka f GDPR.  Ta spletna stran uporablja piškotke v 
naslednjem obsegu:

 Začasni piškotki (začasna uporaba) 
 Trajni piškotek (časovno omejena uporaba) 
 Piškotki tretjih oseb (tretjih ponudnikov)

Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Sem štejejo posebno 
sejni piškotki. Ti shranjujejo tako imenovano ID seje s katero se lahko različna 
povpraševanja vašega brskalnika združijo v skupno sejo. Tako se lahko prepozna vaš
računalnik, ko se vrnete na spletno stran. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali 
zaprete brskalnik.

Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje za 
posamezne piškotke. V varnostnih nastavitvah svojega brskalnika lahko piškotke
kadarkoli izbrišete.

Nastavitve vašega brskalnika lahko po želji konfigurirate in n. pr. odklonite sprejem
piškotkov tretjih oseb ali vseh piškotkov. Opozarjamo vas, da potem morda ne boste
mogli koristiti vseh funkcij te spletne strani.

Te shranjene informacije se shranjujejo ločeno od podatkov, ki ste jih morda pri nas 
vnesli. Predvsem se podatki vaših piškotkov ne povežejo z vašimi drugimi podatki.



Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da vam sporoča shranjevanje piškotkov in piškotke 
dovolite samo v posameznih primerih ali izključite sprejem piškotkov za posamezne 
primere ali na sploh kot tudi aktivirate samodejno brisanje piškotkov pri zapiranju
brskalnika. Pri dezaktiviranju piškotkov je lahko dejavnost te spletne strani omejena.

6. Storitve analize

6.1

Na našo spletno strani smo vključili orodja za analizo, za namen marketinga in da lahko 
optimiramo naše ponudbe. K temu se posreduje podatke, ki so navedeni pod štev. 3.2.
Pravna podlaga za to je člen 6 odstavek 1, točka f GDPR. 

6.2 Google Analytics

Naše spletne strani uporabljajo Google Analytics, spletni servis za analize, podjetja
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. („Google“).
Google Analytics uporablja "piškotke", tekstovne datoteke, ki se shranijo na vašem
računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnih strani. Informacije o vaši 
uporabi teh spletnih strani, ki jih ustvarijo piškotki, se običajno prenesejo na nek 
Googlov strežnik v ZDA. Na naših spletnih straneh uporabljamo IP anonimizacijo. Za to
Google vaš IP-naslov v okviru držav EU ali v drugih pogodbenih državah sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru, vnaprej skrajša. Samo v izjemnih primerih se
celoten IP-naslov prenese na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajša. Po naročilu 
upravljalca te spletne strani Google uporablja te informacije, da ovrednoti vašo uporabo
te spletne strani, sestavi poročila o aktivnostih te spletne strani in nudi upravljalcu 
spletne strani storitve povezane z uporabo spletne strani in spleta.

Vaš IP-naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje na Google Analytics, se ne bo povezal z
drugimi podatki Googla.

Shranjevanj piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme 
vašega brskalnika; opozarjamo pa vas, da v tem primeru ne boste mogli polno
uporabljati vseh funkcij na tej spletni strani.

Poleg tega lahko preprečite Googlu zajem podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in so 
povezani z uporabo te spletne strani (vključno z IP-naslovom), in obdelavo Googlu tako, 
da z naslednje povezave prenesete ustrezen vtičnik brskalnika in ga inštalirate:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zajem vaših podatkov s pomočjo Google 
Analytics lahko preprečite tako, da kliknete na to povezavo. Nastavi se piškotek o 
izvzetju (Opt-Out-Cookie), ki preprečuje zajem podatkov pri vašem naslednjem obisku: 
Dezaktiviranje Google Analytics.



Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki pri Google Analytics najdete v izjavi o 
varstvu podatkov za Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Uporaba Google Analytics deluje v dogovoru z predpostavkami, za katere so se
dogovorili nemški uradi za varstvo podatkov in Google. Informacije tretjih ponudnikov:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245, kot tudi: izjava o varstvu
podatkov https://policies.google.com/privacy. Google je podvržen EU-US Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3 Econda

V naših spletnih trgovinah Econda, uporabljamo orodje za analizo Econda GmbH,
Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. Za potrebam prilagojeno oblikovanje in optimizacijo te
spletne strani se anonimizirani podatki zbirajo in shranjujejo z rešitvami in tehnologijami
podjetja econda GmbH, kakor tudi uporabniški profili iz teh podatkov z uporabo
psevdonimov. V ta namen se lahko uporabljajo tudi piškotki za prepoznavanje
internetnega brskalnika. Vendar pa se uporabniški profili brez izrecnega dovolenja
obiskovalca ne združijo s podatki nosilca psevdonima. Zlasti IP-naslovi se takoj po
prejemu naredi neprepoznavne, tako da ni mogoče povezati uporabniških profilov z IP 
naslovi. Analiza uporabniškega vedenja temelji na  točki f prvega odstavka člena 6 
GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes glede anonimizirane analize 
uporabniškega vedenja, da bi lahko optimiziral svojo spletno stran in svoje oglaševanje.

7. Spletno – oglaševanje (Google Adwords)

7.1

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je člen 6, odstavek 1, točka f GDPR.  

7.2

Uporabljamo ponudbo Google Adwords, da na tujih spletnih straneh s pomočjo 
reklamnih storitev (tako imenovanih Google Adwords) opozorimo na naše atraktivne
ponudbe. V relaciji s podatki reklamnih akcij lahko ugotovimo, kako uspešni so
posamezne reklamne aktivnosti.

Naš interes pri tem je, da vam pokažemo tiste oglase, ki so za vas zanimivi, da
naredimo našo spletno stran za vas bolj zanimivo in dosežemo fer obračun stroškov 
oglaševanja.

Ta oglaševalska sredstva dostavlja Google preko tako imenovanih Ad strežnikov" (Ad
Server). Za to uporabljamo Ad Server piškotke, s pomočjo katerih se lahko merijo 
določeni parametri za merjenje uspeha, kot so prikaz oglasov ali klikov uporabnikov. Če 
pridete na našo spletno stran preko Google oglasa, Google Adwords shrani piškotek na
vaš računalnik. 



Običajno izgubijo ti piškotki veljavo po 30 dnevih in naj ne služijo za vašo identifikacijo. 
K temu piškotku se običajno shranjujejo kot analitične vrednosti edinstvena ID-številka 
piškotka, število prikazov oglasa na uvrstitev (pogostnost), zadnji oglas (relevanten za
konverzije po ogledu) kot tudi informacije o izvzetju (oznaka, da uporabnik ne želi več, 
da se obrača na njega). 

Ti piškotki omogočajo, da Google prepozna vaš spletni brskalnik. Ko uporabnik obišče 
določeno stran spletne strani Adwords-stranke in shranjen piškotek na njegovem 
računalniku še ni pretekel, lahko Google in stranka spoznata, da je uporabnik kliknil na 
oglas in je bil posredovan naprej na to stran. Vsaki Adwords-stranki se priredi drug
piškotek. Piškotkom tako ni mogoče slediti preko spletnih strani Adwords-strank. Mi 
sami v imenovanih oglaševalskih postopkih ne zbiramo in ne obdelujemo nobenih
osebnih podatkov. Od Googla dobimo samo statistične ocene. Na podlagi teh ocen 
lahko ugotovimo, katere oglaševalske akcije so posebno učinkovite. Iz uporabe 
oglaševalskih akcij ne dobimo dodatnih podatkov, predvsem ne moremo identificirati
uporabnikov na podlagi teh podatkov.

Na osnovi uporabljenih marketinških orodij vaš brskalnik samodejno vzpostavi direktno
povezavo do Googlovega strežnika. Mi nimamo nobenega vpliva na obseg in nadaljnjo
uporabo teh podatkov, ki jih Google zbira na osnovi uporabe tega orodja in vas
obveščamo na podlagi tega vedenja: z vključevanjem AdWords pridobi Google 
informacije, da ste priklicali ustrezen del naše spletne predstavitve ali ste kliknili na naš
oglas. Če ste registrirani pri neki službi Googla, lahko Google priredi obisk vašemu 
računu. Celo če niste registrirani pri Google oz. se niste prijavili, obstaja možnost, da 
ponudnik ugotovi vaš IP-naslov in ga shrani.

Sodelovanje v tem postopku sledenja (Tracking) lahko preprečite na različne načine: a) 
z ustrezno nastavitvijo programske opreme vašega brskalnika, predvsem pomeni
preprečevanje piškotkov tretjih podjetij, da ne dobivate več oglasov tretjih ponudnikov; 
b) z dezaktiviranjem piškotkov za sledenje tako, da nastavite vaš brskalnik tako, da
blokira piškotke iz domene „www.googleadservices.com
“,https://www.google.com/settings/ads, te nastavitve pa se izbrišejo, ko izbrišete vaše
piškotke; c) z dezaktiviranjem oglasov vezanih na zanimanja ponudnikov, ki so del
kampanje za samoregulacijo "About Ads", preko povezave
http://www.aboutads.info/choices, nastavitev se zbriše, ko izbrišete piškotke; d) s trajno
dezaktivacijo v brskalnikih Firefox, Internetexplorer ali Google Chrome na povezavi
http://www.google.com/settings/ads/plugin. opozarjamo vas, da v tem primeru morda ne
boste mogli koristiti vseh funkcij te ponudbe.

Dodatne informacije o varstvu podatkov pri najdete tu:
https://policies.google.com/privacy in https://services.google.com/sitestats/en.html.
Lahko obiščete tudi spletno stran Network Advertising Initiative (NAI) na 
http://www.networkadvertising.org/. Google je podvržen EU-US Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.



8. Vključevanje storitev tretjih (LinkedIn, YouTube) 

Vključevanje v nadaljevanju opisanih storitev tretjih je v interesu primerne predstavitve 
naše spletne ponudbe. To predstavlja upravičen interes v smislu člena 6, odstavek 1, 
točka f GDPR. 

8.1 Vključevanje LinkedIn  

Trenutno na nekaterih naših straneh ponujamo klic LinkedIn preko tako imenovanega
socialnega zaznamka (Social Bookmark). Da ostane vsa kontrola pri vas, je LinkedIn
vključen samo s povezavo. Po kliku vključene grafike sledi posredovanje na stran 
LinkedIn in šele takrat se na LinkedIn prenesejo uporabniški podatki.

Dodatne informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave pri
LinkedIn dobite v njihovih napotkih o varstvu podatkov:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.2 Vključitev video posnetkov na YouTube 

V našo spletno ponudbo smo vključili YouTube videoposnetke, ki so shranjeni na 
http://www.YouTube.com in jih lahko predvajate neposredno na naši spletni strani.

Ob obisku spletne strani prejme YouTube informacijo o tem, da ste priklicali
odgovarjajočo podstran naših spletnih strani. Poleg tega se prenesejo podatki, 
navedeni pod točko 3 te izjave. To sledi neodvisno od tega, ali vam je Google dal na 
razpolago uporabniški račun, preko katerega ste prijavljeni ali pa uporabniški račun ne 
obstaja. Ko ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki pripisani neposredno vašemu
računu. Če se ne želite povezati s svojim profilom v YouTube, semorate pred pritiskom 
na gumb odjaviti.

YouTube shrani vaše podatke v obliki uporabniških profilov in jih uporabi v namen
oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanje svojih spletnih strani v skladu s potrebami.
Takšno ovrednotenje se izjava (tudi za neprijavljene uporabnike) še posebej za
posredovanje oglaševanj, ki temeljijo na potrebah ter za obveščanje drugih uporabnikov 
socialnega omrežja glede vaših aktivnosti na naših splentih straneh.

Imate pravico do ugovora proti ustvarjanju uporabniških profilov, s tem da se morate
svoj ugovor nasloviti neposredno na YouTube.

Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov ter njihove obdelave preko 
YouTuba lahko najdete v Izjavi glede zaščite podatkov. Nadaljnje informacije glede 
vaših tovrstnih pravic in možnosti nastavitev za zaščito svojih osebnih podatkov najdete 
na spletni strani: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.



Google obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA in upošteva EU-ZDA Zaščito osebnih 
podatkov (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Vključevanje Instagrama 

Imamo povezavo na Instagram, ponudnika: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo
Park, CA 94025, USA. Po kliku vključene grafike sledi posredovanje na stran 
Instagrama in šele takrat se na Instagram prenesejo uporabniški podatki. Dodatne
informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov dobite na:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Povezava Facebooka

Na nekatere naše strani smo vključili povezavo na Facebook, ponudnika Facebook Inc., 
1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Po kliku vključene grafike sledi 
posredovanje na stran Facebooka in šele takrat se na Facebook prenesejo uporabniški
podatki. Dodatne informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov dobite na:
https://en-gb.facebook.com/policy.php

8.5 Vključitev Google Maps 

Na tej spletni strani uporabljamo ponudbo Google Maps. Tako vam lahko interaktivne
zemljevide prikažemo neposredno na spletni strani in vam omogočimo, da udobno 
uporabo funkcije kartice. Pravna osnova k temu je  točka f prvega odstavka 6. člena 
GDPR.

Ob obisku spletne strani prejme Google informacijo o tem, da ste priklicali
odgovarjajočo podstran naših spletnih strani. K temu se posreduje podatke, ki so 
navedeni pod štev. 3.2 te izjave. To sledi neodvisno od tega, ali vam je Google dal na
razpolago uporabniški račun, preko katerega ste prijavljeni ali pa uporabniški račun ne 
obstaja. Ko ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki pripisani neposredno vašemu
računu. Če se ne želite povezati s svojim profilom v Googlu, semorate najprej odjaviti. 
Google shrani vaše podatke v obliki uporabniških profilov in jih uporabi v namen
oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanje svojih spletnih strani v skladu s potrebami.

Takšno ovrednotenje se izjava (tudi za neprijavljene uporabnike) še posebej za
posredovanje oglaševanj, ki temeljijo na potrebah ter za obveščanje drugih uporabnikov 
socialnega omrežja glede vaših aktivnosti na naših splentih straneh. Imate pravico do
ugovora proti ustvarjanju uporabniških profilov, s tem da se morate svoj ugovor nasloviti
neposredno na Google.



Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov ter njihove obdelave preko 
Plug-In ponudnika lahko najdete v ponudnikovih Izjavah glede zaščite podatkov. 
Nadaljnje informacije glede vaših tovrstnih pravic zaščite svojih osebnih podatkov 
najdete na spletni strani: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google
obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA in upošteva EU-ZDA Zaščito osebnih 
podatkov (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Uporaba ap

Preko naših strani lahko naročite naš ap "APPMyBox". Z APPMyBox organizirate in 
shranjujete bokse in stvari v vašem pametnem telefonu s pomočjo QR-kode, s katero 
so opremljeni vsi Rhotovi boksi za shranjevanje . Za registracijo ap, vpišite priimek, ime
in druge poslovne podatke. Ti podatki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe in se na
naših strežnikih shranjujejo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje naših storitev.
Pravna podlaga za to je člen 6 odstavek 1, točka b GDPR.  Če uporabljate naš ap, naši 
strežniki začasno shranjujejo IP-naslov vaše naprave in druge tehnične karakteristike, 
kot npr. vsebine, po katerih ste povpraševali (člen 6, odstavek 1, točka b GDPR). Razen 
tega Rotho ne uporablja podatkov. Ta ap vam omogoča, da koristite funkcije, ki jih 
ponujajo tretji (npr. Apple ali Google) in se uporabljajo kot odgovorni za obdelavo
podatkov. O podrobnostih funkcionalnosti in kako lahko vključite in izključite uporabo, se 
pozanimajte pri ustreznem izdelovalcu operacijskega sistema.

Da lahko uporabljate ap na vaši napravi, mora imeti ap možnost dostopa do različnih 
funkcij in podatkov vaše končne naprave. Za to morate podeliti določene pravice (člen 
6, odstavek 1, točka a GDPR. Kategorije pravic vsak proizvajalec programira različno. 
Tako so npr. pri Androidu posamezne pravice združene v kategorije in vi lahko potrdite
samo skupine pravic.

To soglasje lahko vsak čas prekličete. Upoštevajte pa, da v primeru preklica ne boste 
mogli koristiti vseh funkcij naših ap.

10. Pravice zadevnih oseb

Imate pravico,

a) da zahtevate informacije o kategorijah obdelanih podatkov, namenu obdelave,
morebitnih  prejemnikih podatkov, načrtovanem času shranjevanja (člen 15 GDPR); 
b) popravljanje oz dopolnjevanje napačnih oz. nepopolnih podatkov (člen 16 GDPR);  
c) da dano soglasje kadarkoli prekličete z veljavnostjo v naprej (člen 7, odstavek 3 
GDPR);.
d) nasprotovati obdelavi podatkov, ki naj bo na osnovi upravičenih interesov, zaradi
razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije (člen 21, odstavek 1 GDPR;



e) v določenih primerih v okviru člena 17 GDPR zahtevati brisanje podatkov -
predvsem, če podatki niso več potrebni za predviden namen oz. se neupravičeno 
obdelujejo, ali preklicujete soglasje po zgoraj (c) ali ste izjavili ugovor na podlagi zgoraj
(d);
f) pod določenimi pogoji zahtevati omejitev podatkov, če brisanje ni možno, oz. je 
obveza brisanja sporna (člen 18 GDPR); 
g) do prenosljivosti podatkov, to pomeni, lahko pridobite podatke, ki ste nam jih
posredovali, v običajni strojno čitljivi obliki, kot npr. CSV in jih eventualno posredujete 
drugim (člen 20 GDPR).  
Če ste dali soglasje za uporabo podatkov, to lahko vsak čas  prekličete z veljavnostjo v 
naprej.

Vse želje za informacije, brisanje in popravljanje, povpraševanja, povpraševanja o
prenosljivosti podatkov, ugovore k obdelavi podatkov itd. naslovite z e-pošto na
datenschutz@rotho.com.

Če ste mnenja, da je obdelava vaših podatkov v nasprotju z zakonom o varstvu 
podatkov, ali da so vaše pravice do varstva podatkov na nek drug način kršene, se 
lahko pritožite npr. pri nadzorniku za varstvo podatkov dežele Baden-Württemberg
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).

11. Varnost podatkov

Izvajamo aktualne tehnične in organizacijske postopke za zagotavljanje varnosti 
obdelave, posebno za zaščito vaših osebnih podatkov pred nevarnostmi pri prenosu 
podatkov, kot tudi pred možnostjo seznanjanja z njimi, tretjih oseb. Te se prilagajajo
aktualnem stanju tehnike, potrebi po zaščiti osebnih podatkov in tveganju za vaše 
pravice in svoboščine.  

12. Spremembe napotkov o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, prilagoditi napotke o zasebnosti tako, da jih prilagodimo
pravnemu položaju ali pri spremembi naših ponudb.

Stanje: maj 2018


