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Pravilnik o zasebnosti družbe Everon 
 

Zadnja posodobitev: 1. 9. 2020 

 

V tem pravilniku o zasebnosti vas obveščamo o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke med 

zagotavljanjem rešitev za polnjenje električnih vozil (EV) in/ali med drugimi interakcijami z vami, kot je 

razloženo spodaj. 

 

1. Katere osebne podatke obdelujemo, zakaj in na kakšni pravni podlagi; 

2. S kom delimo vaše osebne podatke; 

3. V katere države se lahko prenesejo vaši osebni podatki; 

4. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke; 

5. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov; 

6. Kako lahko uveljavljate svoje pravice in stopite v stik z nami ter druge pomembne 

informacije. 

 

Če želite izvedeti več o uporabi piškotkov in drugih tehnologijah, povezanih s svojo uporabo spletnega 

mesta, si oglejte naš Pravilnik o piškotkih. 

 

Ta pravilnik o zasebnosti se uporablja v Everon, pri čemer je družba upravljavec osebnih podatkov, 

razen če je za vaše sodelovanje z družbo Everon navedeno drugače. 

  

1. Katere osebne podatke obdelujemo, zakaj in na kakšni pravni podlagi 

 

1.1. Obdelava, povezana z našimi rešitvami za polnjenje EV 

 

Upravljanje računov - Ko ustvarite račun pri nas, osebne podatke, ki nam jih posredujete, 

uporabljamo za nastavitev in vzdrževanje vašega računa. To je potrebno za izvajanje pogodbe z 

vami. Če ste se odločili, da bo vaša GPS-lokacija vidna na zemljevidu, te osebne podatke obdelujemo 

na podlagi vašega soglasja. 

 

Polnjenje na javni polnilni postaji z uporabo polnilne kartice Everon - Če ste na naši platformi 

omogočili gostovanje (= storitev, kjer lahko svoje vozilo s polnilno kartico Everon polnite na javnih 

polnilnih postajah, povezanih z omrežjem Everon), pri tem obdelujemo naslednje osebne podatke: 

o edinstveno številko kartice; 

o edinstveno številko polnilne postaje; 

o podrobnosti o vaši seji polnjenja; in 

o lokacijo polnilne postaje, kjer ste polnili svoje vozilo. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami. 

 

Polnjenje na vaši polnilni postaji – V skladu z vašo registriracijo svoje polnilne postaje na naši 

platformi bomo v ta namen obdelovali naslednje osebne podatke: 

o edinstveno številko kartice; 

o edinstveno številko polnilne postaje; 
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o podrobnosti o vaši seji polnjenja; 

o lokacijo polnilne postaje; 

o dnevniške datoteke, ki vsebujejo podatke o storitvah na vaši polnilni postaji in sejah polnjenja; 

in 

o osebne podatke, ki jih registrirate na naši platformi. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami. 

 

Če polnilna postaja ni povezana, osebnih podatkov ne obdelujemo. 

 

Polnjenje na polnilni postaji s polnilno kartico druge osebe - Vaš delodajalec, vaša (ali 

delodajalčeva) lizing družba, poslovni partner, najemodajalec, parkirišče ali druga družba/fizična 

oseba („lastnik kartice“) vam lahko zagotovi polnilno kartico Everon, s katero lahko svoje vozilo polnite 

na njihovi polnilni postaji in/ali na polnilni postaji, povezani z omrežjem Everon. Za ta namen 

obdelujemo naslednje osebne podatke: 

o edinstveno številko kartice; 

o edinstveno številko polnilne postaje; 

o podrobnosti o vaši seji polnjenja; 

o lokacijo polnilne postaje, kjer ste polnili svoje vozilo; 

o vaše ime, če ga je lastnik kartice registriral; in 

o vaše bančne podatke, če jih je lastnik kartice registriral za fakturiranje sej polnjenja na vaše 

ime (če ste se tako dogovorili z lastnikom kartice). 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili (z lastnikom kartice). 

 

Polnjenje na polnilni postaji s kartico drugega PSEm - Če imate polnilno drugega ponudnika storitev 

Emobility („PSEm“), s katero lahko svoje vozilo polnite na polnilni postaji, pri tem obdelujemo naslednje 

podatke: 

o številko preverjanja pristnosti; 

o edinstveno številko kartice; 

o podrobnosti o vaši seji polnjenja; 

o lokacijo polnilne postaje, kjer ste polnili svoje vozilo; 

o ime PSEm; in 

o številko transakcije. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili (s svojim PSEm). Vaš PSEm 

ima lastne namene za obdelavo vaših osebnih podatkov. Za več informacij se obrnite nanj. 

 

Polnjenje na polnilni postaji z ad hoc plačilom - Če uporabljate ad hoc plačilo, ki ga omogočamo 

na polnilnih postajah, pri tem obdelujemo naslednje osebne podatke: 

o podrobnosti o vaši seji polnjenja; 

o lokacijo polnilne postaje, kjer ste polnili svoje vozilo; 

o številko transakcije; in 

o potrditev plačila in nič več; podatke vašega bančnega računa obdeluje ponudnik plačilne 

storitve (za več informacij o tej obdelavi preverite njihov pravilnik o zasebnosti). 
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Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami. 

 

Če na polnilni postaji uporabljate storitev za ad hoc plačilo drugega PSEm, pri tem obdelujemo 

naslednje osebne podatke: 

o številko preverjanja pristnosti; 

o podrobnosti o vaši seji polnjenja; 

o lokacijo polnilne postaje, kjer ste polnili svoje vozilo; 

o ime PSEm; in 

o številko transakcije. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili (s svojim PSEm). 

 

Ponudba družbe Everon– Če nam posredujete svoje osebne podatke ali to stori eden izmed naših 

poslovnih partnerjev (prek spletnega mesta, e-pošte, telefona ali na drug način), ker vas zanimajo naši 

izdelki in/ali storitve, bomo vašo zahtevo shranili in posredovane osebne podatke uporabili za 

vzpostavitev stika z vami ter posredovanje predračuna za izdelke in/ali storitve, ki vas zanimajo. 

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je, da pred sklenitvijo pogodbe sprejmemo ukrepe na vašo 

zahtevo, ali da pridobimo vaše soglasje. 

Te podatke lahko prenesemo enemu izmed svojih poslovnih partnerjev, če menimo, da bi vam lahko 

zadevni partner zagotovil boljšo storitev; v tem primeru se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s 

pravilnikom o zasebnosti zadevnega poslovnega partnerja. 

 

Registracija vaše polnilne postaje in/ali polnilne kartice - Registracija nam omogoča zagotavljanje 

dogovorjenih storitev upravljanja polnjenja. Osebni podatki, ki jih obdelujemo za ta namen: 

o edinstvena številka kartice; 

o edinstvena številka polnilne postaje; 

o lokacija polnilne postaje; 

o dnevniške datoteke, ki vsebujejo podatke o storitvah na vaši polnilni postaji, in v primeru 

gostovanja, o sejah polnjenja za voznike električnih vozil, ki uporabljajo vašo polnilno postajo; 

in 

o osebne podatke, ki jih registrirate na naši platformi. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami. 

 

Garancija in storitve vzdrževanja - Za zagotavljanje vseh garancij in/ali storitev vzdrževanja 

uporabljamo naslednje osebne podatke: 

o edinstveno številko kartice; 

o poročila o naročilih s strani enega od naših neodvisnih ponudnikov storitev, ki vam slednje 

zagotavlja v našem imenu; 

o lokacijo polnilne postaje; 

o dnevniške datoteke, ki vsebujejo podatke o storitvah na vaši polnilni postaji, in v primeru 

gostovanja, o sejah polnjenja za voznike električnih vozil, ki uporabljajo vašo polnilno postajo; 

in 

o osebne podatke, ki nam jih posredujete, npr. ko nas pokličete ali nam pošljete e-poštno 

sporočilo. 
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Ker uporabljamo omrežje neodvisnih ponudnikov storitev, lahko vašo zahtevo posredujemo veljavnim 

storitvenim partnerjem. 

 

Poleg tega uporabljamo tudi številko vaše polnilne postaje, s čimer vam zagotavljamo redno 

posodabljanje vdelane programske opreme in s tem varnost vaše polnilne postaje. 

 

Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami. 

 

1.2. Obdelava, povezana z drugimi, splošnimi interakcijami z nami 

 

Fakturiranje in administracija - Za vsako plačljivo storitev vam bomo poslali fakturo, ki bo vsebovala 

osebne podatke, ki nam jih posredujete. Te osebne podatke bomo uporabili tudi za zagotavljanje 

ažurnih administrativnih dejavnosti. Ta dejavnost obdelave je potrebna za izvajanje pogodbe z vami 

(za fakturiranje) in zagotavljanje skladnosti s pravno obveznostjo (za vodenje administracije). 

 

Stik z vami - Če nas kontaktirate, npr. prek enega od kontaktnih obrazcev na našem spletnem mestu, 

če nas pokličete, ker potrebujete podporo, če stopimo v stik z vami, npr. da vas obvestimo o določenih 

posodobitvah, ali v primeru aktualnega poslovanja z vami vaše osebne podatke uporabljamo za naše 

aktualno poslovanje in za odgovarjanje na vaše zahteve, npr. za zagotavljanje podpore. Pravna 

podlaga za to dejavnost obdelave je, da imamo z vami sklenjeno pogodbo ali da pred sklenitvijo 

pogodbe na vašo zahtevo sprejmemo ukrepe. 

Skrbni pregled, varnost naše ponudbe in preprečevanje prevar – Ker želimo zagotavljati kar se da 

varne izdelke in storitve ter obenem ohraniti varnost svojih zaposlenih in našega poslovanja, imamo 

legitimni interes za uporabo vaših osebnih podatkov za namen izvajanja skrbnih pregledov, ohranjanja 

varnosti naših ponudb in preprečevanja goljufij. 

 

Pravni nameni - Včasih moramo vaše osebne podatke uporabiti za obravnavo zahtevkov, 

upoštevanje veljavne zakonodaje ali zahtev organov pregona. To dejavnost obdelave izvajamo v 

sklopu svojega legitimnega interesa ali za izpolnjevanje pravne obveznosti. 

 

Trženje in promocije - Če ste privolili v prejemanje naših sporočil ali če ste partner ali stranka družbe 

Everon, lahko stopimo v stik z vami za promocijo naših podobnih izdelkov in/ali storitev, da vas 

povabimo na dogodke, ki jih organiziramo, ter da vam posredujemo zadnje novice in posodobitve. 

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je bodisi vaše soglasje bodisi naš legitimni interes. To 

storitev lahko preprosto zavrnete tako, da kliknete na gumb za odjavo, ki ga najdete v naših 

promocijskih sporočilih, ali nam pišete na dataprivacy@everon.io.  

 

Spletne ankete - Občasno vas lahko prosimo, da sodelujete v anketi, ki nam omogoča izboljšanje naše 

ponudbe. V takšnem primeru podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo samo za ta namen, za isti 

namen pa jih lahko delimo tudi s svojim partnerjem pri izvedbi ankete. 

 

Izboljševanje kakovosti - Dnevniške datoteke povezanih polnilnih postaj vsebujejo dragocene 

informacije za izboljšanje kakovosti naše ponudbe. Podatke v teh dnevniških datotekah uporabljamo 

za ta namen. Osebni podatki, ki jih obdelujemo za ta namen, so podatki o polnilnih postajah, 

povezanih z našo platformo in sejah polnjenja voznikov električnih vozil, ki te polnilne postaje 

uporabljajo v omrežju Everon. Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je, da je v našem legitimnem 
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interesu, saj si prizadevamo za stalno izboljševanje svoje ponudbe, pri čemer je pomembno, da lahko 

uporabimo te statistične podatke. 

 

Zaposlovanje in uvajanje – Če se prijavljate na eno od naših odprtih delovnih mest, vaše osebne 

podatke obdelujemo z namenom ovrednotenja, ali ste primerni za določeno delovno mesto. Pravna 

podlaga za to dejavnost obdelave je, da je v našem legitimnem interesu, saj moramo oceniti, na 

kakšen način nam lahko pomagate pospešiti prehod v prihodnost brez emisij. Osebni podatki, ki jih 

obdelujemo za ta namen: 

o informacije preverjanja ozadja, ki jih prejmemo od javnih organov; 

o informacije o vaši osebnosti in delovni uspešnosti, ki jih prejmemo od vaših referenc; 

o informacije o vaši oceni pred zaposlovanjem, ki jih prejmemo od ponudnikov storitev 

ocenjevanja; 

o osebni podatki iz javnega dela vaših računov na družbenih medijih ali druge javne informacije 

o vas; in 

o osebni podatki, ki nam jih posredujete. 

 

Osebne podatke bomo uporabili le, če je to potrebno in ustrezno za delovno mesto, na katero se 

prijavljate. 

 

V postopku prijave vas bomo vprašali, ali lahko stopimo v stik z vami tudi glede kakršne koli karierne 

priložnosti, stalno izboljševanje za katero bi bili lahko primerni, pri čemer bomo vaše osebne podatke 

hranili za obdobje enega leta. Svoje soglasje lahko kadar koli zavrnete in/ali prekličete. 

 

Če je vaša prijava uspešna, imamo legitimen interes za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, s 

katero vam lahko posredujemo ponudbo in v primeru vašega sprejema ponudbe z vami sklenemo 

zaposlitveno razmerje, s čimer postanete del naše družbe. 

  

Everon Academy - Dostop do Everon Academy je samo povabljen. Vendar ob prvi prijavi zahtevamo 

vaše soglasje, da z nami delite svoje ime podjetja in državo, da dokončate aktivacijo računa. Te 

podatke potrebujemo (i), da potrdimo, da ste obstoječa stranka ali partner Everona, (ii) da vam 

zagotovimo ustrezne informacije o usposabljanju glede na vašo lokacijo, časovni pas in / ali jezik in 

(iii) da vam pošljemo potrebne informacije o izobraževalnih storitvah, ki jih prejemate. Po aktivaciji 

bomo za dostop do Everon Academy zahtevali vaše (i) kontaktne podatke, vključno z imenom, 

priimkom in poslovnim e-poštnim naslovom ter osebnim izbranim geslom. Po želji lahko z nami delite 

dodatne informacije na strani Moje informacije, da nam pomagate izboljšati vašo uporabniško izkušnjo 

na Everon Academy: Moja biografija, slika profila, časovni pas, jezik in naslov delovnega mesta. Tudi 

pri uporabi Everon Academy sistem za upravljanje učenja (LMS) samodejno generira podatke, ki 

spremljajo vaše interakcije, napredovanje in rezultate znotraj učnih predmetov, pri katerih sodelujete. 

 

2. S kom delimo vaše osebne podatke 

 

Družba Everon deluje na globalni ravni, pri čemer imamo legitimni interes za deljenje osebnih 

podatkov s skupinami družb, npr. s skupino družb, ki zagotavlja storitve za drugo skupino družb. 
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Z zanesljivimi ponudniki storitev sodelujemo tudi pri zagotavljanju nekaterih storitev v zvezi z obdelavo 

vaših osebnih podatkov. Npr. osebne podatke hranimo pri zunanjem ponudniku storitve gostovanja, ad 

hoc plačila pa omogočamo v sodelovanju s ponudnikom plačilnih storitev. 

 

Poleg tega lahko vaše osebne podatke delimo s svojimi poslovnimi partnerji, na primer z vašim PSEm, 

če svoje vozilo na polnilni postaji polnite s polnilno kartico vašega PSEm, pa tudi s ponudniki storitev 

podpore, ki upravljajo dogodke, povezane s storitvami, ali s preprodajalci, ki vam na zahtevo 

posredujejo nadaljnje informacije o naših izdelkih. 

 

V obsegu, ki ga zahtevajo zakonodaja, predpisi ali sodna odredba, lahko vaše osebne podatke 

razkrivamo v skladu z zadevno zakonodajo, predpisi ali sodno odredbo. 

  

3. Mednarodni prenosi 

 

Vaše osebne podatke lahko prenesemo družbi v skupini ali tretji osebi, ki je zunaj Evropske unije ali 

Evropskega gospodarskega prostora. Če zakonodaja države, v katero prenašamo podatke, po oceni 

Evropske komisije ne omogoča ustrezne ravni zaščite, v ta namen zagotavljamo ustrezno raven zaščite 

s sprejetjem dodatnih ustreznih zaščitnih ukrepov z zadevno družbo v skupini ali tretjo osebo, in sicer s 

standardnimi določili o varstvu podatkov Evropske komisije. 

 

Seznam držav, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite v skladu z Evropsko komisijo, najdete 

na spletnem mestu Komisije EU. 

 

Prosimo vas lahko tudi za izrecno soglasje za predlagani prenos. Kopijo standardnih določil o varstvu 

podatkov lahko zahtevate tako, da nam pošljete e-poštno sporočilo (podrobnosti spodaj), v katerem 

morate utemeljiti svojo zahtevo. 

  

4. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke 

 

Kadar je to mogoče, imamo za shranjevanje vaših osebnih podatkov natančno določena obdobja 

hrambe. Ta obdobja hrambe so navedena spodaj, ali pa vam jih bomo posredovali ob začetku 

obdelave vaših osebnih podatkov ali pred njim. 

Kadar natančno določanje obdobij hrambe ni mogoče, za njihovo opredelitev uporabljamo spodaj 

navedena merila. 

 

Natančno določena obdobja hrambe 

 

Fakturiranje in administracija za katero koli izmed naših ponudb – Vaše osebne podatke, ki jih 

moramo v skladu z zakonodajo hraniti za administrativne namene, hranimo za obdobje 7 let ali dlje, 

če tako zahteva lokalna zakonodaja. 

 

Trženje in promocije - Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler ste naročeni na naše e-

novice, ali dokler svojih e-novic ne prekličemo, kar nastopi prej. Prejemanje e-novic lahko preprosto 

zavrnete s klikom na gumb za odjavo, ki ga najdete v e-poštnih sporočilih. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Zaposlovanje in uvajanje - Če je prijava na delovno mesto uspešna in vas zaposlimo, bomo vaše 

osebne podatke shranili v svoje datoteke o zaposlenih in jih hranili v skladu z obdobjem hrambe, 

določenim v našem pravilniku o varstvu podatkov. 

 

Če vaša prijava na delovno mesto ni uspešna, bomo vaše osebne podatke hranili največ štiri tedne po 

koncu postopka prijave na delovno mesto. 

 

Če soglašate, da lahko vaše osebne podatke hranimo za morebitne prihodnje priložnosti, bomo vaše 

osebne podatke hranili največ eno leto po koncu postopka prijave na delovno mesto. 

 

Everon Academy - Ko se bo vaša naročnina končala ali bo prekinjena, bomo deaktivirali vaš račun, 

vaši podatki pa bodo arhivirani in bodo obnovljivi, če želite naročnino pozneje znova aktivirati. 

 

Merila za določanje obdobij hrambe 

V vseh drugih okoliščinah za določanje ustreznega obdobja hrambe uporabljamo naslednja merila: 

o oceno vaših osnovnih pravic in svoboščin; 

o namen/-e obdelave vaših osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot 

je potrebno za namene, za katere smo jih zbrali; 

o vse ustrezne sektorske prakse ali kodekse ravnanja glede hrambe osebnih podatkov; 

o stopnjo tveganja in stroškov, povezanih s hrambo vaših osebnih podatkov (točnih in 

posodobljenih); 

o glede na to, ali imamo za hrambo vaših osebnih podatkov veljavno pravno podlago; 

o naravo, obseg in kontekst obdelave vaših osebnih podatkov in našega razmerja z vami; 

o vse druge relevantne okoliščine, ki lahko veljajo. 

 

V vsakem primeru bomo vaše osebne podatke hranili skladno z veljavno zakonodajo in poskrbeli za 

redne preglede osebnih podatkov. 

  

5. Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Obvestiti vas želimo o nekaterih zakonskih pravicah, ki jih imate. 

 

Dostop. Pravico imate, da se seznanite, ali obdelujemo vaše osebne podatke, ter da dostopate do 

drugih informacij v zvezi s to obdelavo. 

 

Preklic soglasja. Če ste nam posredovali osebne podatke, ki temeljijo na vašem soglasju, imate 

pravico, da takšno soglasje kadar koli prekličete. Svoje soglasje lahko prekličete tako, da se, če je 

ustrezno, odjavite od storitve, na katero ste se naročili. To lahko storite tudi tako, da nam pošljete e-

poštno sporočilo na dataprivacy@everon.io. V tem primeru bomo iz svoje podatkovne baze trajno 

odstranili vaše osebne podatke. 

 

Prenosljivost podatkov. Dolžni smo vas obvestiti o vaši pravici do prejemanja svojih osebnih podatkov 

z naše strani, tako da lahko te osebne podatke prenesete drugemu ponudniku storitev. 

 

Vložitev pritožbe. Pravico imate, da pri nadzornem organu, zlasti v državi vašega stalnega 

prebivališča, vložite pritožbo o obdelavi svojih osebnih podatkov. Celoten seznam nadzornih organov 

najdete tukaj. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Popravek. Pravico imate, da od nas zahtevate popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov brez 

nepotrebnega odlašanja. Če imate račun pri nas, imate morebiti možnost, da svoje osebne podatke 

popravite ali dopolnite sami. 

 

Omejitev obdelave. Pravico imate, da od nas zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov 

na podlagi specifičnih razlogov. Med te razloge sodijo (1) čas, ki ga potrebujemo za preverbo 

pravilnosti vaših osebnih podatkov na vašo zahtevo; (2) vaša zahteva za omejitev uporabe namesto 

izbrisa nezakonite obdelave; (3) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar te osebne 

podatke potrebujete sami v pravnem postopku; ali (4) ko preverjamo, ali naši legitimni razlogi 

prevladajo nad vašim ugovorom obdelavi. 

 

Pravica do pozabe. Pravico imate, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov brez nepotrebnega 

odlašanja. Ta pravica je omejena na specifične razloge, npr. če ste preklicali svoje soglasje ali če 

ugovarjate obdelavi, pri čemer nimamo legitimnih razlogov za nadaljevanje z njo. Če imate račun pri 

nas, lahko v nekaterih primerih sami izbrišete svoj račun, pri čemer se vsi vaši osebni podatki trajno 

izbrišejo. 

 

Pravica do ugovora. Pravico imate, da kadar koli ugovarjate naši obdelavi svojih osebnih podatkov, 

če je takšna obdelava (1) na podlagi naših zakonitih interesov (vključno z našim oblikovanjem vašega 

profila na podlagi vašega soglasja); (2) namenjena neposrednemu trženju; ali (3) potrebna za 

izvajanje naloge v javnem interesu ali izvrševanje uradne oblasti, ki nam je dodeljena. Vaše osebne 

podatke bomo na podlagi vašega ugovora nehali obdelovati, če dokažemo utemeljene legitimne 

razloge, ki nadvladajo vaše interese, pravice in svoboščine. 

  

6. Uveljavljanje vaših pravic, stik z nami ter druge pomembne informacije 

 

Če želite uveljaviti katero koli od svojih pravic ali imate vprašanje o tem pravilniku o zasebnosti, nam 

pošljite e-poštno sporočilo ali nam pišite na spodnji naslov: 

 

Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam, Nizozemska 

E-poštni naslov: dataprivacy@everon.io 

 

Upoštevajte, da vas lahko prosimo, da med uveljavljanjem svojih pravic izpolnite obrazec za zahtevo. 

Ko obrazec oddate, vas bomo obvestili o obdelavi vaše zahteve. 

 

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti 

V primeru sprememb tega pravilnika o zasebnosti, bodo te objavljene na našem spletnem mestu z 

revidiranim datumom objave. Če je ustrezno in mogoče, vas bomo o spremembah pravilnika obenem 

obvestili tudi prek vašega računa. 

 

Drugi pravilniki o zasebnosti družbe Everon 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6
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Poleg tega pravilnika o zasebnosti imamo tudi posebne promocije, kampanje, storitve in/ali postopke 

zasebnosti, ki jih lahko nadomestijo ali dopolnijo drugi pravilniki o zasebnosti. V tem primeru vas bomo 

o tem obvestili in vam omogočili dostop do ustreznega pravilnika o zasebnosti. 

 


