
 

Izjava o varstvu podatkov 
Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in 
skladno z veljavno zakonodajo. S to izjavo o varstvu podatkov vas seznanjamo z obdelavo podatkov v 
okviru naše spletne strani. 

Našo spletno stran je praviloma mogoče uporabljati, ne da bi morali posebej navesti svojih osebnih 
podatkov. Če na naših spletnih straneh zbiramo osebne podatke (na primer ime, naslov ali 
elektronske naslove), to storimo zgolj za to, da omogočimo uporabo spletne strani, ali če jih 
prostovoljno delite z nami. Na primer se IP naslov obdeluje iz tehničnih razlogov in tega ni mogoče 
preprečiti. 

Odgovorna oseba za varstvo podatkov 
To spletno stran upravlja Posojilnica Bank eGen, Paulitschgasse 5-7, 9020 Celovec/Klagenfurt. 

Alternativno se lahko obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: 
datenschutz@poso.at 

Kontaktni obrazec 
Če stopite z nami v stik prek obrazca na spletni strani ali po elektronski pošti, shranimo vaše tam 
navedene in posredovane podatke v namen obdelave vprašanja in za primer dodatnih vprašanj za 
dobo šestih mesecev. S tem zasledujemo naš upravičen interes, da vam nudimo najboljši možni servis 
in vam odpiramo poti, da izmenjujete informacije z nami. Te podatke brez vaše privolitve ne 
posredujemo tretjim osebam. 

Nagradne igre 
V zvezi z nagradnimi igrami, ki jih ponujamo, uporabljamo vaše podatke za izvedbo nagradne igre. 
Podrobnejše informacije, na primer prejemnike podatkov, dobo hrambe ali drugih namenov 
obdelave, v katere ste privolili, prejmete pri posamezni nagradni igri. 

Piškotki 
Naša spletna stran uporablja tako imenovane piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se ob 
obisku spletne strani shranijo na vaši terminalski opremi.  

Piškotke uporabljamo za izvajanje anonimiziranih analiz o uporabi spletne strani.  Poleg tega 
uporabljamo piškotke za to, da vam lahko ponudimo dodatne funkcije na spletni strani za 
enostavnejšo interakcijo s spletno stranjo in za zagotavljanje njene brezhibne uporabe (na primer za 
lažjo navigacijo po spletni strani ali za shranjevanje vaših preferenc in nastavitev za naslednji obisk). 

Potrebni piškotki: Piškotke, ki so potrebni za osnovno delovanje spletne strani, obdelamo zaradi 
našega upravičenega interesa, da vam predstavimo svoje vsebine oziroma na podlagi pogodbenih ali 
zakonodajnih obveznosti, ki nam nalagajo, da vam na naši spletni strani nudimo informacije. 

Funkcionalni piškotki: Piškotke, ki omogočajo analizo uporabe spletne strani, uporabljamo na podlagi 
vaše privolitve, ki ste jo dali v okviru uporabe naše spletne strani. 



 
Piškotki trženja: Piškotke, ki nam omogočajo prikazovanje oglasov, za katere menimo, da bodo 
ustreznejši za vas in vaše interese, prav tako uporabljamo na podlagi vaše privolitve, ki ste jo dali ob 
uporabi naše spletne strani. 

Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vaši terminalski opremi, dokler jih ne zbrišete. Omogočajo 
nam, da pri vašem naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik. Večina piškotkov, ki jih 
uporabljamo, se po tem, ko spletno stran zapustite, spet izbriše (tako imenovani sejni piškotki).  

Piškotke lahko blokirate, deaktivirate ali izbrišete.  Za to vam je na voljo več orodij (vključno z 
elementi za krmarjenje in nastavitvami brskalnika).  Več informacij najdete v okencu za pomoč vašega 
spletnega brskalnika. Če onemogočite vse piškotke, ki jih uporabljamo, morda ne boste mogli 
uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta. 

JavaScript in spletni svetilniki 
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke in druge običajne elemente za krmarjenje po spletu zlasti 
zato, da usmerjamo naš spletni nastop in ga izboljšujemo (JavaScript in spletne svetilnike). Vse 
podatke beležimo povsem anonimno. Tako lahko beležimo informacije, na podlagi katerih lahko 
ugotovimo, kakšnim zaslonom, brskalnikom in operacijskim sistemom naj prilagodimo naš spletni 
nastop.  JavaScript je programski jezik za analiziranje interakcij uporabnikov, spreminjanje vsebin, 
prenašanje in ustvarjanje vsebin.  

Raiffeisen Web Analytics 
Na tej spletni strani se za anonimizirano analizo uporabe strani uporablja programska oprema 
»Raiffeisen Web Analytics«. Vaš IP naslov se za analizo anonimizira tako, da se zadnji del naslova 
(zadnjih 8 bitov) takoj po odprtju spletne strani izbriše. Za izbris se uporabljajo piškotki, ki omogočajo 
analizo uporabe spletne strani. Analiza teh podatkov omogoča pridobivanje dragocenih spoznanj o 
potrebah uporabnikov spletne strani. Ta spoznanja nam pomagajo pri izboljšanju kakovosti naše 
ponudbe. To funkcijo lahko preprečite s tem, da vaš brskalnik nastavite tako, da piškotkov ne 
shranjuje.  

Beležimo med drugim te podatke: obiskane strani, datum in uro vašega obiska, trajanje obiska, 
verzijo brskalnika, ločljivost zaslona, operacijski sistem, državo in spletno stran, ki ste jo obiskali pred 
obiskom določene strani. 

Naša ponudnika IT storitev sta R-IT ter Wuapaa - die Redaktion, ki vaše podatke obdelujeta samo v 
okviru pogodbenih storitev. 

Google Analytics 
Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletne analize družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA („Google“). Google Analytics uporablja piškotke, ki se 
shranijo na vašem računalniku. Vaše podatke obdelujemo na podlagi našega upravičenega interesa, 
da lahko ustvarimo lahko uporabljivo statistiko o obiskih spletne strani [člen 6(1)(f) GDPR]. 
Informacije, ki jih zbirajo piškotki o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašimi anonimiziranimi IP 
naslovi in psevdonimiziranimi ID-ji ter URL naslovi obiskanih spletnih strani), se prenesejo na 
Googlove strežnike v ZDA in se tam hranijo.  Ta spletna stran uporablja možnosti IP anonimizacije, ki 
jo nudi Google Analytics. Google skrajša vaš IP naslov znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih 
pogodbenih državah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.  



 
Po našem naročilu bo Google te informacije uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, za 
izdelavo poročil o aktivnosti na spletni strani in za nadaljnje storitve, ki jih opravlja za nas v zvezi z 
uporabo spletne strani in interneta.  

Splošno shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vašega brskalnika. 
Opozarjamo pa vas na to, da v tem primeru morda ne morete uporabljati vseh funkcije te spletne 
strani v popolnem obsegu.  

Poleg tega lahko preprečite, da Google zbira vaše podatke v okviru Google Analytics, kar storite s 
tem, da prenesete s spleta in namestite vtičnik za brskalnik, ki ga najdete na tej povezavi: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Več informacij o pogojih za uporabo Googla ter Googlovo izjavo o varstvu podatkov najdete pod 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, 
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de oziroma pod 
https://www.google.at/intl/at/policies/. 

Google Maps 
Na naših straneh uporabljamo spletno aplikacijo Google Maps API. Aplikacija je servis družbe Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Z vključitvijo te aplikacije v našo 
spletno stran se prenesejo družbi Google Inc. najmanj ti podatki: IP naslov, točni čas obiska spletne 
strani, ločljivost zaslona obiskovalca, URL spletne strani (referrer), koda brskalnika (user agent) ter 
iskalni izrazi. Podatki se prenesejo ne glede na to, ali imate na Googlu uporabniški račun, preko 
katerega ste prijavljeni, ali takega računa nimate. Če ste prijavljeni, se ti podatki pripišejo direktno 
vašemu računu. Če take povezave s svojim profilom ne želite, se morate pred aktiviranjem gumba 
odjaviti. Google Inc. te podatke shrani kot uporabniške profile in jih uporabi za oglaševanje, tržne 
raziskave in/ali ustrezno oblikovanje svoje spletne strani. Imate pravico, da ustvarjanju takih 
uporabniških profilov ugovarjate, pravico morate uveljaviti pri Google Inc. Več informacij o namenu 
in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave, ki jo izvaja Google Inc., najdete pod 
www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Mi teh podatkov ne obdelujemo. 

YouTube video posnetki 
V našo spletno stran so implementirani YouTube video posnetki, ki so shranjeni na 
»www.youtube.com« in jih je mogoče predvajati neposredno z naše spletne strani. Za te posnetke 
velja tako imenovani »razširjeni način varstva podatkov«, kar pomeni, da se podatki o vas kot 
uporabniku ne prenesejo na YouTube, če posnetka ne predvajate. Šele ko posnetke predvajate, se na 
vašem računalniku shranijo piškotki portala YouTube in podatki prenesejo na družbo Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, kot upravljavca portala YouTube. Pri 
predvajanju posnetkov, ki so shranjeni na YouTube, se prenesejo družbi Google Inc. najmanj ti 
podatki: IP naslov in ID piškotka, specifični naslov strani naše obiskane spletne strani, jezikovna 
nastavitev brskalnika, sistemski datum in čas obiska ter koda vašega brskalnika. Podatki se prenesejo 
ne glede na to, ali imate na Googlu uporabniški račun, preko katerega ste prijavljeni, ali takega 
računa nimate. Če ste prijavljeni, se ti podatki pripišejo direktno vašemu računu. Če take povezave s 
svojim profilom ne želite, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. YouTube oziroma Google Inc. 
te podatke shrani kot uporabniške profile in jih uporabi za oglaševanje, tržne raziskave in/ali ustrezno 
oblikovanje svoje spletne strani. Taka analiza se izvede predvsem za uporabniku prilagojeno 
oglaševanje in obveščanje drugih uporabnikov o vaših aktivnostih na naši spletni strani in se izvaja 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
https://www.google.at/intl/at/policies/


 
tudi za neprijavljene uporabnike. Imate pravico, da ustvarjanju takih uporabniških profilov 
ugovarjate, pravico morate uveljaviti pri Google Inc. kot upravljavcu YouTube. Več informacij o 
namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave, ki jo izvaja Google Inc., najdete pod 
www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Mi teh podatkov ne obdelujemo. 

Facebook, Google+, Twitter 
Ta spletna stran uporablja tako imenovane »social plugins« (vtičnike) teh socialnih omrežij: 

• Facebook, ki ga upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA 
("Facebook"). Vtičniki so označeni z logotipom Facebook in navedbo »Všeč mi je« ter morda 
še z dodatkom "Soziales Plug-in von Facebook" ali "Facebook Social Plugin".  

• Google+, ki ga upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
ZDA („Google"). Vtičnik je označen z logotipom Google in navedbo „+1". 

• Twitter, ki ga upravlja družba MediaSift Ltd, Building L033, London Road, University of 
Reading, Reading, RG1 5AQ, Velika Britanija. Vtičnik je označen z logotipom Twitter in 
navedbo „Twittern". 

Ko obiščete stran našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, lahko izberete, ali in s katerim 
socialnim omrežjem naj se brskalnik neposredno poveže, in sicer s tem, da pritisnete na preklopnik, ki 
je nameščen pri ustreznem vtičniku. Izbrano socialno omrežje bo nato posredovalo vsebino vtičnika 
neposredno brskalniku, ki ga bo vključil v spletno stran. Brez zgoraj opisane privolitve se vtičniki ne 
aktivirajo in se povezava s socialnimi omrežji ne ustvari. 

Z vključitvijo vtičnikov dobi socialno omrežje informacijo, do katerih strani našega spletnega mesta je 
vaš brskalnik dostopal. Če ste vključili vtičnik Facebooka, to velja tedaj, če nimate Facebook računa ali 
niste prijavljeni v Facebook. Te informacije (vključno z vašim IP naslovom) se prenesejo neposredno iz 
vašega brskalnika v strežnik vključenega socialnega omrežja (v ZDA oziroma Veliki Britaniji) in se tam 
shranijo. 

Če ste v času, ko obiščete naše spletno mesto, prijavljeni v enem od navedenih socialnih omrežij, 
lahko to omrežje, če je hkrati vključen vtičnik, neposredno povezuje obisk naše spletne strani z vašim 
računom pri tem omrežju. Če komunicirate z vtičniki, na primer s pritiskom na gumb »Všeč mi je« ali 
s komentarjem, se ustrezni podatki pošljejo tudi na strežnik socialnega omrežja in tam shranijo. 
Informacije so lahko objavljene tudi v socialnem omrežju in prikazane vašim prijateljem na 
Facebooku, Google+ oziroma vašim sledilcem na Twitterju. 

Navedena socialna omrežja lahko uporabljajo te informacije za oglaševanje, tržne raziskave in 
ustrezno oblikovanje svojih strani oziroma storitev. V ta namen bodo ustvarjala tudi profile o uporabi, 
interesih in stanjih zveze, na primer za oceno, kako uporabljate naše spletno mesto glede oglasov, ki 
so oglaševani na Facebooku ali v Googlovem omrežju, za obveščanje ostalih uporabnikov socialnega 
omrežja o vaših aktivnostih na naši spletni strani in za opravljanje drugih storitev, povezanih z 
uporabo omrežja. 

Če ne želite, da socialno omrežje podatke, zbrane na naši spletni strani, poveže z vašim računom pri 
socialnem omrežju, morate ustrezni vtičnik pustiti v predhodno nastavljenem neaktivnem modusu. 

http://www.google.at/intl/de/policies/privacy/


 
Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov prek posameznega 
socialnega omrežja ter vaše pravice in možnosti nastavitev v zvezi z zaščito vaše zasebnosti najdete v 
smernicah o varstvu podatkov posameznega socialnega omrežja. 

Kandidatura za delovno mesto 
Če pri nas pisno, prek elektronske pošte ali kontaktnega obrazca vložite kandidaturo za delovno 
mesto, vaše osebne podatke obdelamo z namenom morebitne sklenitve delovnega razmerja. Če bi 
želeli vaše podatke obdelati v druge namene, vas bomo posebej prosili za soglasje, na primer, če bi 
podatke želeli evidentirati v namen uporabe za prihodnje in podobne razpise delovnih mest.  

Vaši osebni podatki se načeloma zbrišejo 12 mesecev po zaključku postopka kandidature, razen če 
ste izrecno izjavili, da vašo dokumentacijo smemo hraniti. Če delovno mesto, za katero ste 
kandidirali, sprejmete, vaše osebne podatke, ki ste jih navedli v postopku kandidature, obdelujemo v 
okviru delovnega razmerja, vendar samo, dokler je po zakonu predvidena hramba teh podatkov. 

Beleženje na spletnem strežniku 
Vsak dostop uporabnika do naše spletne strani ter vsak poseg ali poskus posega po datoteki na 
strežniku se shrani v posebni datoteki, dohodkovnem dnevniku (logfile). Ne moremo neposredno 
ugotoviti, kateri uporabnik je posegel po katerih podatkih. Teh podatkov tudi ne skušamo zbirati. To 
bi bilo mogoče samo v primerih, ki jih predvideva zakon, in s pomočjo tretjih (na primer ponudnikov 
spletnih storitev). O vsakem ogledu se shrani ta nabor podatkov: IP naslov, ime ogledane datoteke, 
datum in ura ogleda, prenešena količina podatkov, sporočilo, ali je bil ogled uspešen, in sporočilo, 
zakaj je ogled morda spodletel, ime vašega ponudnika spletnih storitev, po potrebi operacijski sistem, 
programska oprema brskalnika vašega računalnika ter spletna stran, prek katere nas obiščete. 

Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je naš upravičeni interes ([člen 6(1)(f) GDPR]. Naš 
upravičeni interes je, da nam je omogočeno prepoznanje, preprečenje in preiskava napadov na našo 
spletno stran.  

Poleg tega obdelujemo vaše osebne podatke v posebnih primerih zaradi naših upravičenih interesov 
ali upravičenih interesov legitimiranih tretjih oseb v zvezi s pravnim varstvom ali po nalogu organov 
in sodišč, ki so po zakonu za to pooblaščeni.  

Podatke shranjujemo načeloma za dobo treh mesecev, da zagotovimo varnost naše spletne strani. 
Dalj časa hranimo podatke samo, če je to potrebno za preiskavo ugotovljenih napadov na našo 
spletno stran ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov. 

V zgoraj navedene namene obdelujejo vaše osebne podatke za nas ti obdelovalci: Raiffeisen 
Informatik GmbH, GRZ IT Center GmbH, Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH. 

Prejemniki vaših podatkov 
Vsi pogodbeni obdelovalci podatkov, ki so navedeni v tej izjavi o varstvu podatkov, so pogodbeno 
zavezani, da vaše podatke obravnavajo zaupno in samo v okviru pogodbenih storitev. 

Nekateri navedenih prejemnikov se nahajajo zunaj vaše države in tam obdelujejo vaše podatke. 
Raven varstva podatkov v drugih državah morda ni enaka ravni varstva v vaši državi. Vendar vaše 
osebne podatke posredujemo samo v države, za katere je Komisija Evropske unije odločila, da je 
raven njihovega varstva podatkov ustrezna, ali poskrbimo za to, da je zagotovljena ustrezna raven 
varstva podatkov pri vseh prejemnikih. Pri tem sodelujemo tudi s prejemniki, ki po zahtevah Ščita 
zasebnosti (»privacy shield«) ustrezajo ravni varstva podatkov v Evropski uniji (sklep Komisije z dne 



 
12. julija 2016). Poleg tega s pogodbo zadolžimo tudi prejemnike v tretjih državah, da vaše podatke 
obravnavajo zaupno in samo v okviru pogodbenih storitev. 

Vaše pravice po GDPR  
V okviru veljavnega prava lahko kadarkoli uveljavite pravico do dostopa do osebnih podatkov in 
dobite informacije o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru ter o prejemnikih in 
namenih obdelave teh podatkov. Poleg tega imate pravico do popravkov, prenosa podatkov, 
omejitve ali izbrisa teh podatkov. Pod določenimi pogoji imate tudi pravico, da obdelavi vaših 
osebnih podatkov ugovarjate ali prekličete izjavo, s katero ste privolili v obdelavo. Obdelava na 
podlagi privolitve se izvaja samo skladno z nameni, ki so navedeni v privolitvi, in v tam navedenem 
obsegu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.  

Če menite, da se pri obdelavi vaših podatkov kršijo predpisi s področja varstva podatkov, vas 
prosimo, da se preko kontaktnih podatkov, navedenih v impresumu, povežete z nami, da obravnamo 
vaša vprašanja.  

Ne glede na to imate pravico, da se pritožite pri pristojnem organu za varstvo podatkov (na primer po 
elektronski pošti na naslov dsb@dsb.gv.at). 

 

Ta izjava o varstvu podatkov je bila zadnjič posodobljena dne 25.5.2018. 
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