POGOJI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV po GDPR

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov Bent Excellent d.o.o., Dragomelj 82, 1230 Domžale
za naročnika gps spremljanja vozil (v nadaljevanju upravljalca) opravlja obdelavo osebnih
podatkov v sklopu pogodbe in ponudbe za storitev gps spremljanja naročnikovih vozil.
Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov razpolaga z dopustno pravno
podlago. Upravljavec ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v osebnih privolitvah
posameznikov.
Bent Excellent zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 3. člena te pogodbe.

Upravljavec pogodbenemu obdelovalcu z namenom izvajanja gps spremljanja vozil in
pogodbene obdelave po določbi 11. člena ZVOP-1, izroča vse podatke, ki jih sledilna naprava
zajame kot tudi podatke, ki jih upravljalec zapiše v uporabniški vmesnik. To so naslednji osebni
podatki:
Evidenca lokacij in postankov službenih vozil
- spremljanje lokacije vozila na službeni poti v realnem času
- evidenca voznikov na posamezni službeni poti
- datum in čas postankov na posamezni službeni poti
Evidenca pregledovanja podatkov GPS nadzornega sistema
- uporabniško ime, ime in priimek osebe, ki je pregledovala podatke
- datum pregleda
- registrska številka vozila in datum za katerega so bili podatki pregledani
- modul/del vmesnika v katerem so bili podatki pregledani

Pogodbeni obdelovalec bo za upravljavca izvajal avtomatsko računalniško obdelavo vhodnih
podatkov gps sledilnih naprav in prikaz obdelanih podatkov (lokacija vozila, prevožene relacije,
voznik na posamezni relaciji, datum in trajanje postankov vozil) preko web vmesnika na zahtevo
upravljalca.

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili
ZVOP-1, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen kot je opisano v
pogojih za obdelavo osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke v primeru spora med pogodbenima
strankama, nemudoma vrnil upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih – če
bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za
odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena
ZVOP-1.
Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja
varstva osebnih podatkov in določbami teh pogojev za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelovalec za varovanje osebnih podatkov izvaja naslednje ukrepe:
•
•
•
•
•
•

prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema
so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi
prostori v katerih se nahajajo nasilci osebnih podatkov so varovani z videonadzornim
sistemom, z alarmnim sistemom in protipožarnim sistemom
do uporabniškega vmesnika lahko upravljalec dostopa preko zaščitene, kriptirane
internet povezave (https) in z sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo
uporabnikov
strežnik ima urejeno arhiviranje podatkov, da se zagotavlja zaščita podatkov v primeru
odpovedi nosilca podatkov
osebne podatke pri obdelovalcu obdelujejo le za to posebej pooblaščeni zaposleni
po preteku 1 leta se osebni podatki zbrišejo in uničijo

Obdelovalec upravljalcu nudi brisanje podatkov na zahtevo upravljalca kot tudi aplikativni
dostop do teh podatkov in pregled dostopov do podatkov.
V kolikor bo obdelovalec odkril nepooblaščeno ali zlonamerno uporabo podatkov ali
poškodovanje podatkov bo poskušal takšno aktivnost preprečiti in bo o tem takoj obvestil
upravljalca.

