
 

 

Interno - Internal 

 

 

OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI POSAMEZNIKOM V SKLADU S 13. IN 14. 

ČLENOM UREDBE (EU) 2016/679 ZA ZAGOTAVLJANJE KVALIFICIRANIH POTRDIL 

ZA ELEKTRONSKE PODPISE (V NADALJEVANJU: »OBVESTILO O VAROVANJU 

ZASEBNOSTI«) 

 

Evropska uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov (»Splošna uredba o varstvu podatkov« ali »Uredba«) vsebuje vrsto pravil, namenjenih za 

zagotovitev, da se obdelava osebnih podatkov izvede v skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami 

posameznikov. V tem obvestilu o varovanju zasebnosti so navedene zahteve za obdelavo podatkov, ki 

so določene v Uredbi. 

 

V skladu z odločitvijo z dne 7. aprila 2004 je Agencija za digitalno Italijo (italijansko »Agenzia per l’Italia 

Digitale«) (v nadaljevanju: »AgID«) Banko vključila (kot je opredeljeno v nadaljevanju) v javni seznam 

certifikacijskih organov. 

 

Banka je torej pooblaščena za izdajo »kvalificiranih potrdil za elektronske podpise«, kot je opredeljeno v 

Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski 

identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi 

Direktive 1999/93/ES (v nadaljevanju: »Uredba eIDAS«) (v nadaljevanju: »potrdila«). Poleg tega je 

italijanski akreditacijski organ Accredia1 potrdil, da Banka pri zagotavljanju storitev overjanja izpolnjuje 

standarde, določene z Uredbo eIDAS. Potrdilo se lahko uporabi za namene, navedene v poglavju 3.2 

spodaj. 

 

1. POGLAVJE – ISTOVETNOST IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA 

PODATKOV 

 

Intesa Sanpaolo S.p.A., ki ima sedež na naslovu 156 Piazza San Carlo, 10121 Torino, osnovni kapital 

9.085.663.010,32 EUR in je vpisana v Registru gospodarskih družb v Torinu pod vpisno in davčno 

številko 00799960158, ter ima identifikacijsko številko za DDV 11991500015, identifikacijsko številko v 

Registru bank 5361, kodo ABI 3069.2 del »Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di 

Garanzia«, in matična družba bančne skupine Intesa Sanpaolo kot upravljavec podatkov (v nadaljevanju: 

»Banka« ali »Upravljavec podatkov«) obdeluje vaše osebne podatke (kot je opredeljeno v 3. poglavju 

spodaj) za namene, navedene v 3. poglavju tega obvestila o varovanju zasebnosti. 

 

Za namen tega obvestila o varovanju zasebnosti:  

»Bančna skupina Intesa Sanpaolo« pomeni družbo Intesa Sanpaolo S.p.A. in družbe, ki jih ima 

Intesa Sanpaolo S.p.A. v lasti in/ali jih občasno neposredno ali posredno upravlja, ne glede na to, ali so 

vpisane v register, ki ga vodi Banka Italije, ali ne. 

 

 

                                                 
1Accredia je italijanski akreditacijski organ, ki ga je imenovala italijanska vlada v skladu z uporabo Uredbe (EU) št. 765/2008 in ki potrjuje 
pristojnost, neodvisnost in nepristranskost certifikacijskih in inšpekcijskih organov ter organov preverjanja in laboratorijev za preskušanje 
in kalibracijo. Accredia je priznano združenje, ki deluje (na nepridobitni osnovi) pod nadzorom italijanskega Ministrstva za gospodarski 
razvoj. 

https://www.accredia.it/app/uploads/2017/12/Regulation-EC-N-765-2008.pdf
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Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com, kjer so 

pod naslovom »Zasebnost« predstavljene vse splošne informacije o uporabi in obdelavi osebnih 

podatkov, podrobne reference vsake članice bančne skupine Intesa Sanpaolo ter posodobljene 

informacije o kontaktih in komunikacijskih kanalih, ki jih bančna skupina Intesa Sanpaolo zagotavlja 

vsem posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. 

 

2. POGLAVJE – KONTAKTNI PODATKI BANKINE POOBLAŠČENE OSEBE ZA 

VARSTVO PODATKOV  

 

Banka je pooblastila osebo za varstvo podatkov, kot to zahteva Uredba (v nadaljevanju: »pooblaščena 

oseba za varstvo podatkov«). V zvezi z vsemi zadevami glede obdelave vaših osebnih podatkov in/ali 

izvrševanja pravic, kot je navedeno v Uredbi in 7. poglavju spodaj, se obrnite na pooblaščeno osebo za 

varstvo podatkov na dpo@intesasanpaolo.com.  

 

3. POGLAVJE – VRSTE OSEBNIH PODATKOV, NAMEN IN PRAVNA PODLAGA 

OBDELAVE 

  

3.1  Vrste osebnih podatkov 

Za izdajo potrdil mora Banka kot Upravljavec podatkov zbirati in obdelovati naslednje podatke: ime, 

priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva,  kjer se je rodil zadevni posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, državljanstvo, davčna številka, vrsta  osebnega dokumenta (npr. 

potni list, nacionalna osebna izkaznica), številka, izdajatelj (npr. subjekt, ki je izdal osebni dokument) ter 

datum poteka, naslov prebivališča ali domicila in ime delodajalca, če za potrdilo zaprosi predstavnik 

pravne osebe (v nadaljevanju: »osebni podatki«). 

 

3.2  Namen in pravna podlaga obdelave 

Osebni podatki zbrani s strani Banke Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, katere 

Banka obdeluje kakovostno kot Upravljavec podatkov, so izključno za namene izdaje potrdila. V svoji 

vlogi izdajatelja potrdil Banka obdeluje vaše osebne podatke zlasti zato, da vam omogoči uporabo 

potrdila v skladu z Uredbo eIDAS in italijansko veljavno lokalno zakonodajo na področju elektronskih 

podpisov.  

  

Posredovanje vaših osebnih podatkov, ki jih Banka potrebuje za izdajo potrdila, ni obvezno, a če 

takšnih podatkov ne posredujete, Banka ne more izdati potrdila.   

 

4. POGLAVJE – VRSTE PREJEMNIKOV, KATERIM SE LAHKO POSREDUJEJO VAŠI 

OSEBNI PODATKI 

 

Za doseg zgoraj navedenega namena bo Banka morda morala vaše osebne podatke sporočiti naslednjim 

vrstam prejemnikov: 

 

 

 

http://www.intesasanpaolo.com/
mailto:dpo@intesasanpaolo.com
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4.1  Družbam, ki so del bančne skupine Intesa Sanpaolo; 

 

4.2  Tretjim osebam, ki delujejo znotraj in zunaj Evropske unije in obdelujejo vaše osebne 

podatke v smislu:  

-   opravljanja operativnih storitev v zvezi s potrdili;  

-   zagotavljanja in postopkov ter upravljanja IT sistemov;  

-   opravljanja storitev upravljanja varnosti; 

-   opravljanja storitev revizije in splošnega svetovanja;  

 

4.3 Organom (npr. nadzornim, regulativnim, sodnim, upravnim itd.) in javnim informacijskim 

sistemom, kot je npr. AgID. 

 

Družbe, ki so del bančne skupine Intesa Sanpaolo, in tretje osebe, katerim se lahko posredujejo vaši 

osebni podatki, bodo delovale kot: (1) upravljavci podatkov, in sicer subjekti, ki določajo namene in 

sredstva obdelave osebnih podatkov; ali (2) obdelovalci podatkov, in sicer subjekti, ki obdelujejo 

osebne podatke v imenu upravljavca podatkov; ali (3) skupni upravljavci podatkov, in sicer subjekti, ki 

skupaj z Banko določajo namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.  

 

Če želite prejeti posodobljeni seznam subjektov, ki delujejo kot upravljavci podatkov, obdelovalci 

podatkov ali skupni upravljavci podatkov, pošljite e-sporočilo na dpo@intesasanpaolo.com ali 

privacy@pec.intesasanpaolo.com 

 

5. POGLAVJE – PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI 

MEDNARODNO ORGANIZACIJO ZUNAJ EVROPSKE UNIJE 

 

Banka obdeluje vaše osebne podatke znotraj Evropske unije in jih ne širi. 

Banka si pridržuje pravico, da vaše osebne podatke za tehnične ali operativne namene po potrebi  

prenese v države zunaj Evropske unije (v nadaljevanju: »tretje države«) ali mednarodne organizacije, ki 

zagotavljajo ustrezno raven varstva v skladu s sklepom o ustreznosti, ki ga je izdala Evropska komisija v 

skladu s 45. členom Uredbe. Če sklep o ustreznosti ni izdan, lahko Banka prenese vaše osebne podatke 

v tretje države ali mednarodno organizacijo, tako da sprejme enega izmed ustreznih zaščitnih ukrepov, 

določenih v 46. in 47. členu Uredbe ali da prenos utemelji na enem izmed posebnih odstopanj, 

navedenih v 49. členu Uredbe. 

 

6. POGLAVJE – NAČIN OBDELAVE IN ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

 

Vaši osebni podatki bodo obdelani z uporabo ročnih, elektronskih in telematskih orodij ter na način, da 

bosta zagotovljeni njihova varnost in zaupnost. 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@intesasanpaolo.com
mailto:privacy@pec.intesasanpaolo.com
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Zlasti za namene, določene v 3. poglavju zgoraj, bomo vaše osebne podatke v zvezi z vašim podpisom 

hranili v obdobju 20 let, in sicer z začetkom ob podpisu pogodbenega razmerja, v katerega ste 

vključeni. Če je pogodbeno razmerje po poteku 20 let še vedno veljavno, bomo vaše osebne podatke v 

zvezi z vašim podpisom, in osebne podatke (kot je opredeljeno v poglavju 3.1) hranili nadaljnjih 10 let, 

z začetkom ob koncu pogodbenega razmerja, v katerega ste vključeni. Prav tako se lahko dlje 

obdelujejo tudi vaši osebni podatki v zvezi z vašim podpisom, če nastopi dejanje, ki prekine trajanje, 

zaradi česar se podaljša obdobje hranjenja podatkov. 

Če se pogodbeno razmerje zaključi pred iztekom 20-letnega obdobja, bomo vaše osebne podatke v 

zvezi z vašim podpisom v vsakem primeru hranili 20 let, in sicer začetkom ob podpisu pogodbenega 

razmerja, v katerega ste vključeni.  

 

IT sistemi, kjer bodo shranjeni vaši osebni podatki, so pred morebitnimi kibernetskimi napadi 

zavarovani z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi, potrjenimi v skladu z mednarodnim standardom 

ISO / IEC 27001: 2014, s strani tretje osebe. 

 

7. POGLAVJE – POSAMEZNIKOVE PRAVICE  

 

V svoji vlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pri Upravljavcu podatkov 

kadarkoli izvršujete pravice, ki so predpisane v Uredbi in navedene spodaj, tako da pošljete posebno 

zahtevo po e-pošti na dpo@intesasanpaolo.com ali privacy@pec.intesasanpaolo.com, ali po običajni 

pošti na naslov Intesa Sanpaolo S.p.A., 156 Piazza San Carlo, 10121 Torino, Italija, ali pa neposredno v 

kateri koli podružnici Banke.  

 

Vsa komunikacija in dejanja Banke v zvezi z izvrševanjem spodaj navedenih pravic so brezplačna, 

vseeno pa vam v primeru, če so vaše zahteve neutemeljene ali preobsežne, zlasti če se ponavljajo,  

Banka lahko zaračuna določeno pristojbino ob upoštevanju nastalih upravnih stroškov ali pa zavrne 

obdelavo vaših zahtevkov. 

 

1.  Pravica dostopa 

Od Banke lahko pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, lahko 

pridobite dostop do osebnih podatkov in informacije, ki jih predvideva 15. člen Uredbe, med katerimi 

so na primer nameni obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov itd.  

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico biti 

obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih glede prenosa, kot je navedeno zgoraj v 5. poglavju. 

 

Banka vam mora na zahtevo zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Če zahtevate 

dodatne kopije, vam Banka lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. 

Kadar zahtevo predložite elektronsko in ne zahtevate drugače, vam Banka zagotovi informacije v 

elektronski obliki, ki je splošno uporabljana. 

 

 

 

 

mailto:dpo@intesasanpaolo.com
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2.  Pravica do popravka 

Od Banke imate pravico doseči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami ter ob upoštevanju 

namenov obdelave tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo 

dopolnilne izjave.  

 

3.  Pravica do izbrisa 

Dosežete lahko, da Banka izbriše vaše osebne podatke, če nastopi eden od razlogov, navedenih v 17. 

členu Uredbe, npr. kadar osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako 

drugače obdelani, ali pa ste preklicali svojo privolitev, na podlagi katere poteka obdelava vaših osebnih 

podatkov, ali pa če ni drugih pravnih podlag za obdelavo. 

Obveščamo vas, da Banka ne more izbrisati vaših osebnih podatkov v naslednjih primerih: (i) če je 

njihova obdelava potrebna npr. za namen izpolnjevanja pravne obveznosti, (ii) iz razlogov javnega 

interesa, (iii) za namen uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnega zahtevka. 

 

4.  Pravica do omejitve obdelave 

Dosežete lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar velja eden izmed primerov, 

navedenih v 18. členu Uredbe, npr.:  

- oporekate točnosti osebnih podatkov v zvezi z vami, in sicer za obdobje, ki Upravljavcu podatkov 

omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 

 

- vložili ste ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca podatkov 

prevladajo nad vašimi razlogi.  

 

5.  Pravica do prenosljivosti podatkov 

Če obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, temelji na privolitvi ali pa je potrebna za izvajanje 

pogodbe ali za izvajanje korakov pred sklenitvijo pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi 

sredstvi, lahko: 

- zahtevate, da prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in 

strojno berljivi obliki (npr. računalnik in/ali tablica); 

- osebne podatke, ki se nanašajo na vas, prenesete k drugemu Upravljavcu podatkov brez oviranja s 

strani Banke.  

Poleg tega lahko zahtevate, da Banka neposredno prenese vaše osebne podatke k drugemu upravljavcu 

podatkov, ki ga vi navedete. V tem primeru morate Banki posredovati celotne natančne podatke o 

novem upravljavcu podatkov, kateremu želite prenesti svoje osebne podatke, ter Banki posredovati 

pisno pooblastilo. 

 

6.  Pravica do ugovora  

Pravico imate, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če se podatki 

obdelujejo za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pa je obdelava potrebna za zakonit 

interes Upravljavca podatkov (vključno z oblikovanjem profilov). 
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V primeru, da se odločite uveljaviti svojo pravico do ugovora, bo Banka prenehala z nadaljnjim 

obdelovanjem vaših osebnih podatkov, razen če nastopijo nujni legitimni razlogi (razlogi, ki prevladajo 

nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami) ali pa je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali 

obrambo pravnih zahtevkov. 

 

7.  Avtomatiziran postopek sprejemanja odločitev v zvezi s posamezniki, vključno z 

oblikovanjem profilov  

Kadar so izpolnjene zahteve kreditne sposobnosti in v okviru natančno določenih omejitev zneskov, 

Banka sprejme tudi avtomatiziran postopek sprejemanja odločitev za izdajanje kreditnih kartic, za vloge 

za osebna posojila in namenska posojila. V teh primerih Banka posreduje več podatkov v posebnem 

obvestilu in v ta namen pridobi izrecno privolitev.  

 

Uredba podeljuje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zanj ne velja 

odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih osebnih podatkov, vključno z  

oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, 

razen če je zgoraj navedena odločitev:  

a)  nujna za sklenitev in izvajanje pogodbe med vami in Banko;  

b)  dovoljena v italijanskem ali evropskem pravu, 

c)  utemeljena z vašo izrecno privolitvijo. 

V primerih, navedenih v točkah a) in c), bo Banka izvedla ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in 

svoboščin ter zakonitih interesov, vi pa lahko uveljavite pravico do osebnega posredovanja Banke, do 

izražanja vašega lastnega stališča in izpodbijanja odločitve. 

 

8.  Pravica do vložitve pritožbe pri organu za varstvo podatkov 

 

Ne glede na vašo pravico do ugovora pri katerem koli drugem upravnem, civilnem in/ali kazensko 

pristojnem sodišču lahko vložite pritožbo pri italijanskem Organu za varstvo podatkov, če menite, da 

obdelava vaših osebnih podatkov poteka v nasprotju z Uredbo in/ali veljavno zakonodajo. 

 

 

Podpisano za potrditev,  

 

-------------------------------------------- 


