Seznam tretjih oseb, s katerimi so osebni podatki lahko v skupni rabi
Kategorija
Ime partnerja
1. Ponudniki plačilnih sistemov
Intesa Sanpaolo Banka Slovenija, NLB, SKB
Banka Slovenija, Zagrebačka Banka Hrvatska,
Unicerdit Bank RO, UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., Unicredit Bank
DE, Unicredit Bank BG
Pošta Slovenije, GLS Slovnija, GLS Hrvatska,
Hrvatska Pošta, DPD Slovenia, DPD DE, DHL
DE, Speedy BG, DPD RO, Overseas, Česká
pošta, GLS FR, Slovenska pošta SK
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,
Braintree, Klarna, Sofort
2. ERP sistem

Namen

Razkriti podatki

Omogočanje plačevanja na spletni
strani, finančno poslovanje podjetja

Ime, priimek, naslov, podrobnosti o
plačilni transakciji

Omogočanje plačevanja pri dostavi

Ime, priimek, naslov, podrobnosti o
plačilni transakciji

Omogočanje plačevanja na spletni
strani

Ime, priimek, naslov, podrobnosti o
plačilni transakciji

/

Omogočanje izdajanja računov in
vodenja poslovnih knjig na spletu

Ime, priimek, naslov, datum
zaposlitve, evidenca prisotnosti
zaposlenih, podatki o plačilnih
transakcijah

Mihaela Pobec Rošer, s.p.

Omogočanje podpore strankam

Blanka Bare s.p., Slađana Delać, s.p., Eszter
Szaki s.p.

Omogočanje podpore strankam

3. Podpora strankam

4. Pošiljanje naročil

Ime, priimek, telefonska številka, email
Ime, priimek, platforma, iz katere
uporabnik piše (Facebook,
Instagram, e-mail ipd), naslov, email, telefonska številka, podatki o
naročilu

Pošta Slovenije, GLS Slovnija, GLS Hrvatska,
Hrvatska Pošta, DPD Slovenia, DPD DE, DHL
DE, Speedy BG, DPD RO, Overseas, Česká
pošta, GLS FR, Slovenska pošta SK

Pošiljanje in distribucija naročil

Office 365, Gmail

Pošiljanje e-mailov uporabnikom

/

Pošiljanje e-mailov uporabnikom

Ime, priimek, naslov, telefonska
številka

5. Marketing

/
Infobip, Twilio

Pošiljanje elektronskih sporočil
uporabnikom
Pošiljanje SMS sporočil uporabnikom

Facebook, Inc., Onesginal, Criteo

Obveščanje uporabnikov, izvrševanje
oglaševalskih kampanj

Instagram, Inc.

Obveščanje uporabnikov, izvrševanje
oglaševalskih kampanj

Google Ireland, Ltd. (Google AdWords)

Izvrševanje oglaševalskih kampanj
prek platforme Google AdWords

ROI Hunters

Povezovanje različnih spletnih
platform za avtomatizacijo
marketinških procesov

Google Ireland, Ltd. (Google Analytics)

Zbiranje analitičnih podatkov o
obiskanosti spletne strani in doseganju
marketinških ciljev

Ime, e-mail, podrobnosti o poslanih
e-mailih
Ime, e-mail, podrobnosti o poslanih
e-mailih
Anonimna uporabniška ID številka
Telefonska številka
Ime, priimek, spol, e-mail, država
prebivališča, rojstni datum, interesi
in drugi podatki, ki jih uporabniki
delijo na omrežju
Ime, priimek, uporabniško ime, email, spol, interesi in drugi podatki,
ki jih uporabniki delijo na omrežju
Podatki o napravi, podatki o iskalnih
poizvedbah, IP naslov, podatki o
lokaciji in drugi podatki
Vsi podatki, ki jih uporabniki delijo
na platformah, ki jih ROI Hunters
povezuje

6. Analitika
ID uporabnika, podatki o napravi,
podatki o viru, mediju oglaševalski
akciji in datumu pridobitve, podatki
o trajanju seje, doseženih ciljih

Google Ireland, Ltd. (Google Data Studio)

Priprava informativnih poročil zbranih
analitičnih podatkov

ID uporabnika, podatki o napravi,
podatki o viru, mediju oglaševalski
akciji in datumu pridobitve, podatki
o trajanju seje, doseženih ciljih

Google Ireland, Ltd. (Google Tag Manager)

Upravljanje z vsemi tracking kodami
različnih spletnih platform na enem
mestu

Povezovanje podatkov Google
Analyticsa

Google Ireland, Ltd. (Gmail)

Komunikacija med zaposlenimi

Slack Technologies, Inc.

Komunikacija med zaposlenimi

Trello, Inc., Studio Moderna

Organizacija in izvedba različnih
projektov in nalog v podjetju

Ime, priimek, e-naslov

Google Ireland, Ltd. (Google Drive)

Shranjevanje dokumentov v oblaku

Ime, priimek, telefonska številka, enaslov, seznam kontaktov, shranjeni
dokumenti

Dropbox, Inc., Google Drive, Google
Documents

Shranjevanje dokumentov v oblaku

Ime, priimek, telefonska številka, enaslov, shranjeni dokumenti

Tadej Oremuž, s.p.

Poslovno svetovanje, promocija

Conversion lab, s.p.

Digitalni marketing

Luka Domitrovič, s.p., Optimus, d.o.o., Marko
Širec, s.p., Vesna Pinter, s.p., Engine, s.p.,
Amazon Web Services

Izvajalec IT storitev

7. Operativno delo
Ime, priimek, telefonska številka, enaslov, seznam kontaktov
Ime, priimek, e-naslov, seznam
kontaktov

8. Zunanji izvajalci storitev

9. Računovodske storitve

Ime, priimek, naslov, e-mail,
telefonska številka, podatki o
naročilu
Ime, priimek, naslov, e-mail,
telefonska številka, podatki o
naročilu
Ime, priimek, naslov, e-mail,
telefonska številka, podatki o
naročilu

Amiga, d.o.o., Studio Moderna

Vodenje računovodskih poslov

Ime, priimek, naslov, EMŠO in
davčne številke zaposlenih, podatki o
višini plače in dodatkov

