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POLITIKA ZASEBNOSTI
INTECH d.o.o. je predan varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politiko in postopke
družbe INTECH d.o.o. pri zbiranju, uporabi in razkrivanju vaših podatkov, katere smo zbrali do sedaj, prek javno dostopnih
virov na internetu, ter z vašo uporabo naših storitev, spletne strani in aplikacij, ki jih ponuja INTECH d.o.o. ("storitve"). Z
uporabo storitev se strinjate z našo uporabo vaših podatkov v skladu s to politiko zasebnosti. Vaših osebnih podatkov ne
bomo uporabljali ali delili z nikomer, razen kot je opisano v tej politiki zasebnosti.
Ta politika zasebnosti velja za družbo INTECH d.o.o., tako da se v njej navedene »INTECH «, »mi«, »nas« ali »naše«, nanašajo
na INTECH d.o.o., ki je upravljavec in odgovorni subjekt za osebne podatke, ki jih zbiramo o vas.
Upravljavec podatkov je INTECH d.o.o., Vrhovčeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. Poslovna enota: Slovenska cesta 54,
1000 ljubljena.
To izjavo o varstvu podatkov lahko občasno spremenimo z objavo posodobljene različice na naši spletni strani. Svetujemo
vam, da redno preverjate to stran, da ostanete ozaveščeni, in da se prepričate, da se strinjate z vsemi spremembami. Če
izjavo o varstvu podatkov bistveno spremenimo, vas bomo, če bo to možno o tem obvestili po e-pošti ali s sporočilom, ko se
boste prijavili, ali ko boste odprli našo aplikacijo.
Da lahko uporabljate naše storitve, morate sprejeti pogoje te izjave o varstvu podatkov sprejeti v celoti.
1.
•
•
•

Pravna podlaga Politike zasebnosti
EU GDPR 2016/679 (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varovanju fizičnih
oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ZVOP-1
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

1
1. Zbiranje informacij o vas
1.1. Podatke ste nam lahko posredovali z izpolnitvijo obrazca na naši spletni strani ali pa ste nam jih zaupali preko telefona
oziroma elektronske pošte. Tu so vključene informacije, ki jih navedete pri registraciji računa, postopku sklenitve pogodbe,
pri poročanju o težavah z aplikacijo, posredovanju informacij za plačilo, in drugih vmesnikih, pri katerem posredujete podatke
oziroma jih zajemamo iz drugih virov. Osebni podatki, ki jih navedete, lahko med drugim vključujejo vaše ime in priimek,
naslov, naslov elektronske pošte, naslov IP, naziv delovnega mesta, telefonsko številko, davčno številko, TRR račun in podatke
o podjetju (Naziv podjetja; Naslov podjetja; Kontaktni podatki; Davčna številka podjetja; Iban; Swift; Matična številka
podjetja; Nabor podatkov lahko zajema druge podatke, če to zajema proces. V primeru izvajanja in postopkih politike AML,
izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se med drugimi preveri proces delovanja in način
poslovanja (plan podjetja); Pričakovani promet; Potrdilo o prebivališču; Potrdilo, da je spletna stran v lastništvu in pod
kontrolo obravnavane osebe).
1.2. Za finančne poravnave, ki temeljijo na transakcijah, zbiramo podrobnosti vašega bančnega računa.
1.3. Za preverjanje vaše identitete ter povezanih informacij, skladno z veljavno politiko AML ter zakonom o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma, lahko informacije o vas posredujemo v obdelavo in zbirko 3 ponudnikom. Obdelane
podatke od teh ponudnikov prejmemo in hranimo v skladu z omenjenimi postopki. Teh podatkov nismo dolžni posredovati.
1.4. Ko uporabljate naše storitve, zbiramo informacije o vaših transakcijah, vključno s časom, krajem, zneskom transakcije,
vrsto plačila in imetnikom računa, IP naslovom in ostalimi povezanimi podatki.
1.5. Namen uporabe podatkov
Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe in izpolnitev zakonske obveznosti, ter drugih namenov v sklopu
pravične uporabe in obdelave podatkov za interno in marketinško uporabo. Vaše osebne podatke uporabljamo le za namene,
za katere so bili zbrani, razen če menimo, da jih iz utemeljenih razlogov lahko uporabimo za drug namen, ki je združljiv s
prvotnim namenom, oziroma je to od nas pogodbeno in zakonsko zahtevano. če bomo vaše osebne podatke potrebovali za
namene, ki niso združljivi s prvotnimi nameni, vas bomo o tem obvestili in razložili pravno podlago, ki nam to omogoča.
Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo, hranimo in posredujemo brez vašega zavedanja ali soglasja v skladu
pogodbo, če je to potrebno ali dovoljeno z zakonom.
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1.5.1 Namen uporabe, zbiranja in obdelovanja vaših podatkov, kot je navedeno spodaj v posameznih storitvah
1. Merchant Applications:
a. Preverjanje podatkov trgovca in povezanih oseb za namen vključevanja v plačilne storitve, izvajanje morebitne
pogodbe, oceno tveganja in pripravo vseh potrebnih dokumentov za začetek postopka priključitve in odprtje
trgovskega računa
b. Preverjanje in hramba dokazil o istovetnosti za potrebe povezanih storitev, ki to zahtevajo, (regulirane
finančne transakcije, vključevanje v sisteme elektronskih denarnic in podobno po AML 4.1 direktivi)
c. Hramba, posredovanje in obdelava podatkov za namene izpolnjevanja pogodbenih in drugih zakonskih določil
2. PamentGateway Dashboard:
A. Zbiranje, hramba in obdelava podatkov za namen opremljanja meta podatkov pri finančnih transakcijah in
povezanih aktivnosti
B. Opremljanje trgovskega računa s podatki, pomembnimi za procesiranje, pregled, analitiko in poročanje v
povezavi s kartičnimi in drugimi transakcijami.
C. V primeru trgovskega računa, zaradi upravljanja z dostopi do trgovskega dela portala, beleženja aktivnosti in
poročanja
3. KYCSafe user
Preverjanje in hramba dokazil o istovetnosti za potrebe povezanih storitev, ki to potrebujejo (regulirane finančne
transakcije, vključevanje v sisteme elektronskih denarnic in podobno po AML 4.1 direktivi)

1.5.2. Podatke katere zbiramo:
1. Merchant Applications:
•
Naziv podjetja, naslov, davčna številka, matična številka za pravne in fizične osebe
•
Kontaktne podatke ( elektronski naslov in telefonska številka )
•
Registracija podjetja ( izpis iz poslovnega ali sodnega registra Ajpes, sodišče)
•
Bančni izpisek za obdobje 6 mesecev, kjer so vidne posamezne transakcije
•
Poslovni načrt start-up podjetja v kolikor nima bančnih izpiskov
•
Osebne dokumente ( kopija potnega lista ali osebne izkaznice) in potrdilo o prebivališču
•
Lastništvo o domeni spletne strani v kolikor jo podjetje ima
2. PaymentGateway Dashboard:
•
Naziv in naslov podjetja
•
Kontaktne podatke podjetja ( elektronski naslov in telefonska številka )
•
Kontaktne podatke odgovorne osebe ( elektronski naslov in telefonska številka )
•
Podatke o bančnem računu
3. KYCSafe user side:
•
Kontaktne podatke ( elektronski naslov in telefonska številka )
•
Bančni izpisek za obdobje 6 mesecev, kjer so vidne posamezne transakcije
•
Osebne dokumente ( kopija potnega lista ali osebne izkaznice)
•
Potrdilo o prebivališču
Ne glede na navedene tipe podatkov, se v primeru dodatnih zahtev ali razširjenih potreb lahko nabor podatkov poveča na
podatke, katere nujno potrebujemo za izvedbo namena in se s tem smatrajo za minimalni nabor podatkov.

1.5.3. Vmesniki, v katerih podatke obdelujemo in kjer pooblaščeni uporabniki do teh podatkov dostopajo
1. KYCSafe ADMIN
2. AUTH DASHBOARD
3. MAILER DASHBOARD
4. PAYMENT GATEWAY
5. MERCHANT APPLICATIONS
6. DRUGI ADMINISTRATIVNI IN ANALITIČNI VMESNIKI, POTREBNI ZA OPERATIVO IN POROČANJE, VKLJUČNO Z
AVTOMATIZIRANIMI SISTEMI.
Vsi dostopi do podatkov se beležijo vključno z namenom dostopa ter osebo, ki do njih dostopa.
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2. Obdelava podatkov
2.1. Informacije, ki smo jih zbrali o vas, uporabljamo za opravljanje naših storitev, ter da vam lahko posredujemo vse
pomembne informacije, vključno z dokazili o transakciji, poročilih o izplačilu, varnostnimi obvestili in sporočili o pomoči.
2.3. Podatke, zbrane o vas, lahko uporabljamo za komunikacijo z vami o novostih in posodobitvah naših storitev, ter za
obveščanje o morebitnih promocijah, pobudah in nagradah, ki jih ponujamo, razen če tako komunikacijo zavrnete.
Tako komunikacijo lahko zavrnete tako, da vašo zahtevo za preklic privolitve pošljete po elektronski pošti na gdpr@intech.si.
2.4. Prav tako lahko zbiramo informacije o piškotkih in spletnih svetilnikih (za dodatne podrobnosti glejte razdelek 7).
2.5. Informacije o vas lahko uporabimo za zaščito naših pravic, ter za raziskovanje in preprečevanje goljufij ali drugih
nezakonitih dejanj, in za vsak drugačen namen, ki bi se razkrili v zvezi z vami in je vezan na naše storitve.
3. Uporaba vaših osebnih podatkov
3.1. Vaše podatke lahko delimo s članom naše skupine podjetij, vključno s hčerinskimi podjetji, našimi končnimi holdinškimi
družbami in njihovimi hčerinskimi podjetji, ter pogodbenimi poslovnimi partnerji. Ti podatki bodo posredovani, zato da bi
vam lahko ponudili celovito storitev, v kateri druga podjetja znotraj naše skupine izvajajo komponente ponujene celovite
storitve. Te druge storitve vključujejo oskrbo strank, izvedba AML politike, poravnave, notranji nadzor in podobno.
3.2. Za namene marketinga in promocije.
3.3. Podatke lahko razkrijemo, če jih potrebujejo tretje stranke, ki po našem naročilu izvajajo funkcije za obdelavo plačilnih
transakcij ali za preprečevanje pranja denarja in preverjanje ponudnikov storitev, kot so finančne institucije, obdelovalci,
združenja plačilnih kartic in druge ustanove, ki so del plačila in postopka zbiranja.
3.4. Podatke, zbrane o vas, lahko tretjim strankam razkrijemo v povezavi z združitvijo, prodajo delnic družbe ali drugih
sredstev, s financiranjem, z nakupom, odtujitvijo ali razveljavitvijo vseh ali enega dela našega posla.
3.5. Prav tako lahko razkrijemo podatke, zbrane o vas, če je
(i)
razkritje potrebno za upoštevanje uporabnega prava ali ustrezne ureditve;
(ii)
za izvrševanje veljavnih pogojev poslovanja ali direktiv;
(iii)
za zaščito varnosti ali vključitev naših storitev; in
(iv)
za zaščito naših pravic.
3.6. V vsakem primeru bomo vedno skrbeli, da bodo vaši podatki zbrani, hranjeni, obdelovani ali posredovani po principu
poštenega namena ter v povezavi s storitvami, ter skladno s to izjavo o varstvu podatkov in veljavnimi določbami o varstvu
podatkov.
4. Mednarodno posredovanje informacij
4.1. Podatke, zbrane o vas, lahko posredujemo članom skupine podjetij in tretjim stranem, ki delujejo z našim podjetjem,
državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) ali državam, za katere Evropska komisija meni, da imajo
zadovoljivo varstvo podatkov. Te druge države morda ne bodo nudile iste stopnje zaščite za podatke, zbrane v EGP, čeprav
bomo vaše podatke kadar koli zbirali, shranjevali in uporabljali skladno z izjavo v skladu s to politiko zasebnosti in Splošno
uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Intech d.o.o. zagotavlja, da bo podatke delil samo s tistimi organizacijami, ki zagotavljajo
ustrezno raven varstva podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, in da med katerimikoli temi
pogodbenimi strankami veljajo zadovoljiva pogodbena strinjanja.
5. Varstvo podatkov
5.1. Prizadevamo si zagotoviti, da so zbrani podatki varni. Sprejmemo ustrezne ukrepe, tudi administrativne, tehnične in
fizične postopke, da vaše podatke zaščitimo pred izgubo, krajo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem,
spreminjanjem in uničenjem. Ko ste prijavljeni v vašem računu, je celotna internetna komunikacija zavarovana s tehnologijo
Secure Socket Layer (»SSL«) z visoko varnostjo s 128-bitno kodo ali višje.
5.2. Ta visoka raven varnosti je lahko učinkovita samo takrat, ko sami upoštevate določene varnostne prakse, da z nikomer
ne delite podatkov o računu, in poverilnice. Če menite, da so bile katere koli poverilnice vašega računa uporabljene, lahko
svoje geslo kadar koli spremenite na naši spletni strani ali v mobilni aplikaciji, vendar pa se vedno tudi takoj obrnite na službo
za pomoč uporabnikom.
5.3. Na žalost posredovanje podatkov prek spleta ni popolnoma varno. Zato ne moremo zagotoviti ABSOLUTNE varnosti pri
posredovanju vaših podatkov. Vsako posredovanje se izvede na vašo odgovornost. Vse podatke prejemo, hranimo in
obdelujemo na način, ki zagotavlja največjo možno implementirano raven varnosti in skladnost z dobrimi poslovnimi
praksami, oziroma po najboljših zmožnostih.
6. Varstvo podatkov imetnika kartice
6.1. Intech je odgovoren za varovanje podatkov imetnika kartice, ki se obdelujejo, prenesejo in shranijo v naše sisteme. V ta
namen je Intech samocertificiran po varnostnem standardu mednarodnih plačilnih sistemov (Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI-DSS)). Intech uporablja najboljšo industrijsko prakso za shranjevanje teh občutljivih podatkov in za
zagotavljanje izpolnjevanja teh zahtev. V ta namen se v podjetju Intech letno izvaja nepretrgana skrb za ohranjanje nivoja
zaščite podatkov in varnosti v povezavi s hrambo ter obdelavo, po standardih v plačilni industriji.
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6.2. Intech mora za namen zagotavljanja preprečevanja pranja denarja (angl. anti-money laundering, AML) vse podatke o
transakcijah hraniti 10 let po prenehanju razmerja z vami kot našo stranko. V skladu z navedeno predpisano zahtevo hranimo
vaše podatke - podatke imetnika kartice, v nekaterih primerih ime, elektronsko pošto ali telefonsko številko, ki se uporabljajo
pri izdajanju potrdil.
7. Hramba podatkov
7.1. Zakonsko smo zavezani, da najmanj deset (10) let po zadnji transakciji oziroma interakciji z vami shranjujemo določene
zapise o zbranih podatkih. v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico, da po pretečenem omenjenem obdobju izbrišemo
in uničimo vaše zbrane podatke.
7.2. Vaše podatke hranimo v podatkovni bazi MS SQL, primerno kriptirano ter nadzorovano. Podatki se obdelujejo v različnih
orodjih, povezanih na to bazo ter v okolju Office 365, ki je kot privzeto podvržen najvišjim standardom varnosti nadzora in
zasebnosti in omogoča revizijsko sledljivost dostopov.
7.2. Ne glede na zgoraj navedeno imate pravico zahtevati izbris vaših podatkov. Odvisno od storitev, s katerimi je Intech
omogočil nadaljevanje razmerja, bomo za pravne namene morda morali nekatere podatke hraniti deset (10) let po zahtevi
za izbris podatkov ali zadnji transakciji oziroma interakciji z vami. če zahtevate izbris vaših podatkov vam ne moremo več
zagotavljati naših storitev.
7.3. Izbris vaših podatkov lahko zahtevate preko elektronske pošte na gdpr@intech.si.
8. Piškotki in spletni svetilniki
8.1. Uporabljamo vrsto piškotkov in spletnih svetilnikov znotraj naše spletne strani in naših aplikacij. Piškotki so majhne
besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik, mobilno napravo ali drugo napravo, ko brskate po naši spletni strani, ali
ko uporabljate eno od naših aplikacij ali programsko opremo. Spletni svetilniki so majhne grafične slike ali druga koda za
spletno programiranje, ki so lahko vključene na naši spletni strani ali v naših e-poštnih sporočilih.
8.2. Piškotke in spletne svetilnike lahko uporabljamo za naslednje namene:
(i)
storitev vam kot posamezniku in za prilagoditev storitev po vaših preferencah, ki jih lahko izberete; (ii)
(ii)
za olajšanje učinkovitega načina delovanja naše spletne strani in aplikacij;
(iii)
za spremljanje obiskanosti spletne strani ali uporabo aplikacij v statične namene in za nadziranje mnenj
uporabnikov, katere strani ali funkcije so koristne in katere ne;
(iv)
za vašo identifikacijo ob prijavi in za pomoč pri ponastavitvi vašega gesla;
(v)
za pomoč pri izpolnjevanju naših nadzornih obveznosti ter preprečevanju pranja denarja in vdora v vaš račun ali
(vi)
za povezovanje s spletnimi stranmi naših skupin podjetij.
8.3. Nekateri piškotki se morda ne nanašajo na storitve Intech. Če obiščete stran na naši spletni strani z vsebino, ki sta jo
dodala na primer YouTube ali Facebook, se lahko piškotki teh spletnih strani shranijo na vaš računalnik. Ne nadziramo širjenja
piškotkov tretjih ponudnikov, zato preverite te spletne strani tretjih ponudnikov za več informacij o teh piškotkih in njihovo
izjavo o varstvu podatkov.
8.4. Piškotki ali spletni svetilniki nam nikoli ne omogočajo, da bi lahko dostopali do kakršnih koli drugih vaših podatkov na
vašem računalniku, mobilni napravi ali drugi napravi, razen do podatkov, ki jih želite deliti z nami.
8.5. Večina brskalnikov piškotke sprejme samodejno, vendar nastavitve v brskalniku lahko spremenite tako, da piškotke
zavrnete. Zavrnjeni piškotki, ki jih uporabljajo naše spletne strani, mobilne aplikacije ali druga spletna programska oprema,
vam lahko preprečijo, da bi te strani uporabljate v celoti, in jih lahko zaustavijo.
8.6. Če se ne strinjate z uporabo piškotkov, jih izklopite tako, da jih izbrišete ali spremenite nastavitve za piškotke na svojem
računalniku, mobilni napravi ali drugi napravi ali pa prenehate uporabljati storitev. Informacije za brisanje ali upravljanje
piškotkov najdete na spletnem mestu www.aboutcookies.org.
9. Povezovanje z drugimi spletnimi stranmi
Če na naših spletnih straneh dostopate do spletnih strani tretjih strani, ki niso v lasti podjetja Intech, upoštevajte, da imajo
te spletne strani svoje izjave o varstvu podatkov. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali jamstvo za te izjave o varstvu
podatkov. Te izjave o varstvu podatkov preverite in preglejte, preden kakršne koli svoje podatke potrdite na teh spletnih
straneh.
10. Vaše pravice
Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti.
Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov.
Če menite, da kršimo vaše pravice, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu.
Za boljše in celostno razumevanje vaših pravice, si oglejte spodnje opise:
Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov (splošno znana kot "zahteva za dostop do osebnih podatkov") vam omogoča, da
prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, in preverite, ali jih zakonito obdelujemo.
Pravica do popravka osebnih podatkov, ki jih imamo o vas vam omogoča, da se popravijo nepopolni in netočni podatki, pri
čemer bomo morda morali preveriti točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete.
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Pravica do brisanja vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, če ne obstaja
zakonski razlog za njihovo nadaljnjo obdelavo. Imate tudi pravico zahtevati, da izbrišemo ali odstranimo vaše osebne
podatke, če ste uspešno uveljavili svojo pravico do ugovora obdelavi (glejte spodaj), kjer smo morda obdelali vaše podatke
nezakonito ali kjer smo morali izbrisati vaše osebne podatke v skladu z zakonodajo. Upoštevajte, da morda ne bomo vedno
mogli izpolniti vašega zahtevka za izbris zaradi pravnih razlogov, ki bi obstajali v času zahteve in o katerih vas bomo obvestili.
Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, kjer se pri njihovi obdelavi naslanjamo na zakoniti interes in obstaja na
vaši strani razlog, zaradi katerega želite ugovarjati obdelavi na takšnem temelju, ter menite, da to vpliva na vaše temeljne
pravice in svoboščine. Imate tudi pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V
nekaterih primerih lahko dokažemo, da imamo utemeljene legitimne razloge za obdelavo vaših podatkov, ki nadomeščajo
vaše pravice in svoboščine.
Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate, da začasno prekinemo obdelavo vaših
osebnih podatkov v naslednjih primerih:
a) če želite, da ugotovimo točnost podatkov;
b) če je uporaba vaših podatkov nezakonita, vendar ne želite, da jih izbrišemo;
c) če ne potrebujemo več vaših osebnih podatkov, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov; ali
d) ste vložili ugovor v zvezi z uporabo vaših podatkov, vendar moramo preveriti, ali naši zakoniti razlogi za njihovo
uporabo prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosa vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate prejem vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih
posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki tako da pri tem vas ne oviramo.
Če bi želeli zahtevati kopijo vaših osebnih podatkov ali spremeniti, izbrisati ali posodobiti nekatere osebne podatke ali
umakniti privolitev, da podatke obdelujemo, lahko to storite preko elektronskega naslova gdpr@intech.si.
Če ne boste zadovoljni, imate pravico do pritožbe pri ustreznem organu za varstvo podatkov. Intech bo v celoti sodeloval pri
kakršni koli tovrstni preiskavi in si bo kolikor je mogoče prizadeval odgovoriti na vsa vprašanja

11. Preklic strinjanja
Če želite preklicati strinjanje z našo Politiko zasebnosti, vas moramo opozoriti, da vam v tem primeru ne bomo več mogli
zagotavljati naših storitev in bomo morda morali zato z vami prekiniti vso relevantno in obstoječe sodelovanje. Poleg tega pa
bomo morda še vedno morali vaše podatke hraniti za namen pravnih in regulatornih zahtev.
12. Veljavno pravo
12.1. Za to izjavo o varstvu podatkov velja slovensko pravo.
12.2. Obvezujoča je izjava o varstvu podatkov v slovenski različici. Prevod ali druga jezikovna različica te izjave o varstvu
podatkov sta samo informativne narave in na voljo uporabnikom. V primeru nasprotij med angleško različico in katerokoli
drugo jezikovno različico te izjave o varstvu podatkov prevlada slovenska različica.
12.3. Ta izjava o varstvu podatkov (vključno z, če je ustrezno, našimi splošnimi pogoji poslovanja) določi celoten dogovor, ter
nadomesti vse prejšnje dogovore, pogoje, garancije in/ali predstavitve v polnem obsegu, če to dopušča zakon.
13. Stik
Povratne informacije ali vprašanja v zvezi z izjavo o varstvu podatkov so dobrodošle in jih lahko naslovite na: E-naslov:
gdpr@intech.si, Pošta: Intech d.o.o., Vrhovčeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Datum začetka veljavnosti: Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 18. maj 2018.
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