
PRILOGA 1 - POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV 

OBRAZEC:

PRIVOLITEV POSAMEZNIKA ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Spodaj podpisani/a ______________________________________________ (ime in 
priimek), ________________________________________________ (naslov stalnega oz. 
začasnega prebivališča), _____________________, dovoljujem, da družba 9i EKRAN 
d.o.o.  (»upravljavec«) sledeče osebne podatke 

1. ime in priimek
2. naslov
3. veljavno pogodbo dobavitelja električne energije,
4. elektronski naslov
5. mobilno telefonsko številko,
6. davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,

obdeluje za naslednje namene (prosimo, označite ali se strinjate z obdelovanjem vaših 
osebnih podatkov za zapisan namen): 

1. namen (montaža BRIQ, za potrebe vzdrževanja, sklepanje pogodbe z izbranim 
dobaviteljem električne energije) 
DA NE

2. namen (analitika BRIQ, dodatne ponudbe izvajalca, montaža BRIQ, za potrebe 
vzdrževanja, sklepanje pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije) 
DA NE 

Datum:                                                                  Podpis:                       

Dne _________________, preklicujem obdelavo svojih osebnih podatkov za naslednji 
namen:

1. namen (vpišite namen) 
PREKLICUJUEM                   

2. namen (vpišite namen) 
PREKLICUJUEM                   

Podpis: 



Družba 9i EKRAN d.o.o. (v nadaljevanju »9i EKRAN«), s temi Pogoji varovanja osebnih 
podatkov določa splošne ukrepe za varovanje zbirk osebnih podatkov pri njihovem zbiranju, 
obdelovanju, shranjevanju, posredovanju in uporabi in s to Prilogo dopolnjuje Splošne 
pogoje uporabe sistema BRIQ z dne 21.3.2020 (“SPSB”). 
Uporabnik za potrebe teh Pogojev varovanja osebnih podatkov je fizična oseba, ki uporablja 
sistem BRIQ v zasebne namene. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem
storitev BRIQ sprejme splošne pogoje o zagotavljanju takih storitev. 
Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v 
kateri je izražen.
Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; 
fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za 
njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer 
način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne 
zahteva veliko časa.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v 
zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke 
osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, 
razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali 
povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali 
avtomatizirana (sredstva obdelave).

Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni 
podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne
glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski 
podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi
ali omogoči določljivost posameznika.

Upravljavec osebnih podatkov je družba 9i EKRAN d.o.o., ki sama ali skupaj z drugimi 
določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalec je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na
račun upravljavca osebnih podatkov.

Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali 
zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

Posredovanje osebnih podatkov je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.

Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije ali del Evropskega 
gospodarskega prostora.

Evidenca dejavnosti obdelave je opis zbirke osebnih podatkov.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebnih podatki,  pomeni: vsako 
prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega 
jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, 
ki se nanašajo nanj;



1. 9i EKRAN kot upravljavec osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona 
in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika. 

2. 9i EKRAN bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona (v nadaljevanju 
skupaj: »osebni podatki« ali »podatki«) obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za 
sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev razmerja (splošnih pogojev) z 
uporabnikom, zaračunavanje storitev ter na podlagi predhodne prostovoljne privolitve 
uporabnika tudi za druge zakonite namene (kot npr. za namene pisnega in/ali ustnega
obveščanja ter pošiljanja ponudb 9i EKRAN in partnerskih podjetij preko različnih 
komunikacijskih kanalov, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na
morebitno segmentiranje ponudbe ali posredovanja pri sklepanju pogodb z izbranim 
dobaviteljem električne energije.) 

3. 9i EKRAN lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v 
osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se 
nanašajo. 

4. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

5. Uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v 
svojem imenu sprejme splošne pogoje podjetja 9i EKRAN, dejanski uporabnik 
storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take 
organizacije (v nadaljevanju: “organizacija”), je dolžan ob sklenitvi pogodbe s 9i 
EKRAN obvestiti vse posameznike, ki na podlagi pogodbe med 9i EKRAN in pravno 
osebo uporabljajo storitve 9i EKRAN o tem, za katere namene bodo 9i EKRAN in 
njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke. 

6. Organizacija, ki je z 9i EKRAN sklenila pogodbo za izvajanje storitev 9i EKRAN, je 
dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo 
storitve 9i EKRAN in jih 9i EKRAN potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri 
izpolnjevanju pogodbe. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje 
posameznika, ki pri uporabniku uporablja storitve 9i EKRAN za pošiljanje nekaterih 
osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in 
lokacijskih podatkov, ki niso hkrati prometni podatki in so potrebni za izvajanje 
dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja.

7. Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja 9i EKRAN storitve, ne strinja z 
obdelavo osebnih podatkov, katerih obdelava je nujna za izpolnjevanje pogodbe med 
9i EKRAN in tako organizacijo, 9i EKRAN ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti
v razmerju do tega posameznika. Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja 9i 
EKRAN storitve, ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov, brez katerih lahko 
9i EKRAN še vedno izpolni svoje pogodbene obveznosti, 9i EKRAN ne bo obdeloval 
njegovih podatkov, vendar pa bo še vedno izpolnil svoje pogodbene obveznosti, 
opredeljene v pogodbi. 

8. Organizacija, ki je uporabnik storitev 9i EKRAN, zagotavlja podjetju 9i EKRAN 
vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih 9i EKRAN potrebuje za obdelavo 
osebnih podatkov. 

9. 9i EKRAN z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja 
metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov. 

10. 9i EKRAN bo zbrane osebne podatke na podlagi prostovoljne osebne privolitve 
uporabnika uporabljal za medsebojno komunikacijo z uporabnikom ter za analize in 
prilagajanje ponudbe družbe 9i EKRAN in povezanih družb, zlasti za prilagajanje 
ponudbe uporabniku glede na analize zbranih podatkov, reklamne akcije, za 
statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, pošiljanje ponudb, reklamnega 
gradiva, elektronsko in telefonsko anketiranje in ugotavljanje zadovoljstva 
uporabnikov s storitvami. 9i EKRAN model ponujanja storitev je osnovan na podlagi 



prilagajanja ponudbe in trženjskih aktivnosti glede na opravljene analize podatkov, 
zato 9i EKRAN lahko v primeru, da uporabnik ne da soglasja za obdelavo, ali v 
primeru umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene 
zmanjša obseg dodatnih storitev, ki so na voljo ali omeji dostop do dodatnih 
funkcionalnosti. 

11. V primeru, da uporabnik ne poda osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov za 
v prejšnjem odstavku navedene namene, bo 9i EKRAN uporabnika o svojih novih 
storitvah obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje 
veljavna zakonodaja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko klicnega centra ali 
spletnega orodja zahteva, da 9i EKRAN preneha obdelovati osebne podatke za 
namene opredeljene v prvem odstavku te točke. 9i EKRAN je dolžan v 15 dneh 
ustrezno preprečiti obdelavo osebnih podatkov in o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali 
na drug ustrezen način obvestiti uporabnika. 

12. Osebna privolitev uporabnika, da lahko 9i EKRAN zbrane osebne podatke obdeluje 
tudi za namene opredeljene v prvem odstavku te točke velja do preklica. Prenehanje 
naročniškega razmerja ne vpliva na veljavnost soglasja za obdelavo osebnih 
podatkov. 

13. Uporabnik pooblašča 9i EKRAN, da si slednji sme z namenom nemotenega izvajanja 
naročniške pogodbe, zavarovanja pravic uporabnika ter zaradi preprečevanja zlorab 
kadarkoli in od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega 
upravljavca osebnih podatkov, pridobiti zahtevane podatke, z namenom preverjanja 
podatkov, navedenih v pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja oz. za ugotavljanje 
njihovih sprememb. 

14. 9i EKRAN lahko osebne podatke, ki jih pridobi od svojih uporabnikov, za namene 
izvajanja storitev ali opravljanja posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov, posreduje tudi svojim pogodbenim partnerjem s katerimi sklene pogodbo o 
obdelavi podatkov skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. 

15. 9i EKRAN vse podatke, ki mu jih uporabniki v okviru poslovnega sodelovanja 
posredujejo in/ali katere pridobi sam, obdeluje in uporablja v obliki in za časovno 
obdobje v skladu z namenom, za katerega jih obdeluje in uporablja. 9i EKRAN 
praviloma o uporabnikih zbira naslednje podatke, ki jih uporabniki sami posredujejo: 

- ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne 
osebe 

- naslov/sedež uporabnika, 
- kontaktno mobilno telefonsko številko, 
- naslov elektronske pošte, 
- davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno 

osebo, 
- naslov za pošiljanje računov, če se razlikuje od stalnega (ulica oz. naselje – 

številka, poštna številka, mesto), 
- številko transakcijskega računa za uporabnike, ki prejemajo e-račun v 

spletno banko, 
- na podlagi plačila uporabnika še dodatne podatke, če to želi uporabnik in se

s tem ne poseže v pravice tretjih oseb. 
16. Ti pogoji so objavljeni in stopijo v veljavo skupaj s splošnimi pogoji. 9i EKRAN bo 

morebitne spremembe te priloge Splošnih pogojev objavil na način in po postopku, 
kot je določen s Splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. 


