Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti

»ORTENIA – APARTMAJI V NARAVI«
Politika zasebnosti
V apartmajih Ortenia - ortenia.com cenimo vašo zasebnost, zato je namen politike zasebnosti seznanitev
strank, potencialnih strank ali obiskovalcev spletnega mesta ortenia.com z nameni in podlago obdelave
osebnih podatkov s strani družbe MK projekt, d.o.o. (v nadaljevanju: Ortenia ali ponudnik ali upravljavec
osebnih podatkov).
Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z
uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s
spremembami in dopolnitvami.
Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in
konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo
Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o
elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).
Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete
spletno stran ortenia.com ali mu jih posredujete na drug način (tekom nakupa preko telefona ali
elektronske pošte itd.).

Osebni podatki
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.
Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne
podatke:
·
osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva);
·
kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska
številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije);
·
podatke o uporabnikovih rezervacijah oz. povpraševanjih in izdanih računih (datum, rezervirani
aranžmaji, cena rezerviranih aranžmajev, skupni znesek nakupa, način plačila, številka in datum
izdaje računa);
·
podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega
mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni
čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu);
·
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te
podatke zahtevajo.
Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to
privolite, tj. ob rezervaciji aranžmaja oz. ob oddanem povpraševanju, ko se naročite na prejemanje enovic, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali
ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.
Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v delu Hramba
osebnih podatkov te Politike.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
·
zakon in pogodbeni odnosi,
·
privolitev posameznika in

·
zakoniti interes.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva,
razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe
zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Obdelava na podlagi vašega soglasja
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate
soglasje:
·
pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte,
·
vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.
Hramba osebnih podatkov
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in
uporabljate ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil
in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do
posebnih informacij, ki so vam na voljo, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga
predpisuje zakon.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom,
Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v
primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik
podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni
bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega
interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi
obdelave.
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako
da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Svoboda izbire
Posamezniki, ki se želite odjaviti od e-novic, nam to sporočite na e-naslov info@ortenia.com. Če se
spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo,
da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@ortenia.com.
Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)
Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska
na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za
merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet
nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.
REZERVACIJE
Na naših spletnih straneh vam ponujamo dva načina rezervacij naših kapacitet.
Prvi je preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje, mi pa vam posredujemo
ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je

bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije oziroma naše ponudbe. V primeru, da
potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.
Poleg navedenega načina vam ponujamo možnost neposredne rezervacije in plačila s kreditno kartico
preko spleta. V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko boste dokončno potrdili
postopek plačila. S tem vam seveda jamčimo, da boste dobili natančno tako namestitev, kot ste si jo
izbrali.
V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite tudi predvideno število, za katere je potrebno
bivanje plačati. Glede na predvideno število otrok ter ostale podatke rezervacije, se vam cena
aranžmaja izračuna avtomatično in tudi izpiše na zaslonu. Naj vas obvestimo, da se v primeru
rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje ter, da se z njimi strinjate.
Gost ima pravico do rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, ima Ortenia pravico do
povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa
v katerem je gost predložil odpoved. V primeru odpovedi aranžmaja je Orenia upravičena do
naslednjih odpovednih stroškov le-tega:
- v primeru neprihoda - odpovedni stroški v višini 1 nočitve v izbrani nastanitveni enoti
V primeru spremembe aranžmaja na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na
strani Ortenie zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli
odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost sporočiti preko telefona: +386 (0)3 5824 197 mob.
telefona: +386 (0)40 373 331 ali poslati po elektronski pošti na naslov info@ortenia.com ali pa v pisni
obliki Ortenia, Škofja Gora 36, 3254 Podčetrtek.
V vseh cenah iz ponudbe Ortenie je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med
strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju.
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