
Pravilnik o zasebnosti 
Izjava o varstvu osebnih podatkov 

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vse obiskovalce spletne strani 
www.megras.si. 

 V družbi Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota, Davčna številka 

SI75183331, Matična številka: 5472261 (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo 
zasebnost in se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Temu 
vidiku pri izvajanju naših spletnih dejavnosti posvečamo veliko pozornost. Naša politika o 
varstvu podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih 
podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili. 

Katere vaše podatke zbiramo? 
Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih 
podatkov je potrebna le, če izpolnite naš kontaktni obrazec Kontakt. 

Osebni podatki, ki jih pridobimo so: 

• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• Telefon 

• IP naslov uporabnika, s katerega dostopa do spletnega mesta 

Osebni podatki, prejeti z izpolnitvijo kontaktnega obrazca Kontakt, se uporabljajo samo za 
komunikacijo po elektronski pošti. 

Kako varujemo vaše podatke? 
Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno. 
V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali nepooblaščenim osebam. 
 
Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena 
v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi 
državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja. 

Pravica do odstopa do informacij 
Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše 
osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved 
uporabe nepravilnih podatkov 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

• Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na 
naslov info@megras.si 

• Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na 
naslov info@megras.si 

http://www.megras.si/


• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas, s 
posredovanjem pisne zahteve na naslov info@megras.si 

Uporaba storitve Google Analytics 
To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko 
družbe Google Inc. (''Google''). Google Analytics uporablja tako imenovane ''piškotke'', 
besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe 
spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim 
naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se 
shranijo. 

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletne strani, za 
izdelavo poročil o aktivnostih spletne strani za upravljavce spletne strani in za opravljanje 
drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta. Po potrebi bo 
družba Google tovrstne informacije posredovala tretjim osebam, in sicer v zakonsko 
predpisanem obsegu, oziroma, če tretje osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu 
družbe Google. Družba Google ne bo v nobenem primeru združevala vašega naslova IP z 
drugimi podatki družbe Google. Namestitev piškotkov lahko onemogočite z ustrezno 
nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika ali spremenite nastavitev uporabe 
piškotkov. Vendar vas moramo pri tem opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli 
uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Z uporabo tega spletnega mesta 
izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil 
predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen. 

Naše spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije, ki jo zagotavlja storitev Google 
Analytics. V tem okviru se naslovi IP shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da 
jih ni mogoče povezati z identiteto določene osebe. 

Nestrinjanje s pogoji Pravilnika družbe Megras d.o.o.: Če se s pogoji družbe Megras d.o.o. 
ne strinjate, nas žal preko obrazca na spletni strani ne morete kontaktirati. 

Upravitelj 
Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota  

e: info@megras.si 
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Politika piškotkov 
Kaj so piškotki? 
Piškotke uporablja večina spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in 
spremljanje statistike obiska. 
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna mesta, ki jih obiščete, namestijo na vaš 
računalnik. Spletna mesta uporabljajo piškotke za pomoč uporabnikom pri učinkoviti 
navigaciji in izvajanju določenih funkcij. Piškotke, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne 
strani, je dovoljeno nastaviti brez vašega dovoljenja. Vse druge piškotke je treba odobriti, 
preden jih lahko nastavite v brskalniku. 

Za večjo preglednost uporabe piškotkov, ki jih potrdite, smo te zapisali v tabelo, dodali jasen 
namen in trajanje. Pri tem upoštevamo zakon in predpise. 

 

Ime Domena Trajanje Namen piškotka 

CookieScriptConsent .megras.si 1 mesec Ta piškotek uporablja storitev Cookie-Script.com, da si zapomni 
nastavitve soglasja obiskovalcev za piškotke. Potreben je, da 
pasica piškotkov Cookie-Script.com pravilno deluje. 
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Spletno mesto uporablja naslednje elemente drugih ponudnikov, ki uporabljajo 
piškotke: 

• Google Analytics 

Želite spremeniti vaše nastavitve piškotkov? 
Naše spletno mesto uporablja piškote za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in 
spremljanje statistike obiska. 

Nadzor piškotkov 
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z 
nastavitvami v vašem brskalniku. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam 
nekatere podstrani morda ne bodo delovale pravilno. 

Spremembe politike zasebnosti 
Vse bodoče spremembe naše politike zasebnosti bomo objavili na tej podstrani. 
Prosimo, da za kakršnekoli posodobitve ali spremembe redno preverjate našo politiko 
zasebnosti. 

Upravljavec piškotkov 
Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota  

e: info@megras.si 
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