
POLITIKA ZASEBNOSTI 

Družba Inachi d.o.o. osebne podatke skrbno varuje in tako ves čas sledi načelom varne obdelave osebnih 
podatkov ter sprejema ustrezne ukrepe za preprečevanje njihove zlorabe. Dostop do vaših podatkov imajo samo 
pooblaščene osebe, ki so zavezane k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki, in izključno z uporabo 
uporabniškega imena in gesla. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za namene, o katerih smo vas 
obvestili. 

Upravljavec osebnih podatkov je Inachi, raziskave in razvoj d.o.o., Kamniška 20, 1000 Ljubljana, ki vaše osebne 
podatke preko spletne strani www.astresearch.org obdeluje v naslednjih primerih: 

PRIJAVA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVAH 

V kolikor se odločite za prijavo za sodelovanje v raziskavah, vas bomo prosili, da ustvarite svoj profil ter izpolnite 
obrazec in vprašalnik, na podlagi katerega vas bomo lahko uvrstili v pravo raziskavo za vas. Osebne podatke, ki 
nam jih posredujete ob prijavi za sodelovanje v raziskavi obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, 
ki temelji na členi 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvo osebnih podatkov (GDPR). Svoje soglasje lahko kadarkoli 
umaknete s spremembo nastavitev v svojem profilu ali preko elektronske pošte na raziskave@astresearch.org. 
V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o za vas primernih 
raziskavah. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v času, preden je bil 
umik podan. 

V primeru, da ste izbrani za sodelovanje v določeni raziskavi, boste pred samim potekom raziskave seznanjeni s 
podrobnim opisom poteka raziskave ter zbiranjem informacij. Sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno 
in ga lahko kadarkoli prekinete. 

ČE NAS KONTAKTIRATE 

Če želite stopiti v kontakt z nami, nas lahko kontaktirate preko elektronskega sporočila na info@astresearch.org. 
V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do zaključka komunikacije, pri čemer pa lahko medtem že 
sami kadarkoli zahtevate izbris, vendar to pomeni, da vam v tem primeru ne bomo mogli odgovoriti na vaša 
vprašanja. 

PIŠKOTKI 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za interno analizo uporabe naše spletne strani, s čimer vam skušamo 
zagotoviti čim bolj privlačno spletno stran. Kadar je za namestitev piškotkov potrebno uporabnikovo soglasje, 
upravljavec pred njihovo namestitvijo na uporabnikovo napravo, pridobi uporabnikovo soglasje (privolitev). 

Seznam piškotkov na naši spletni strani 

Ime piškotka Trajanje Opis 
ssr-caching 1 dan Ta piškotek je nastavljen s strani 

platforme Wix in je potreben za 
funkcijo predpomnilnika. Spletno 
mesto uporablja predpomnilnik za 
optimizacijo odziva čas med 
obiskovalcem in spletno stranjo. 
Predpomnilnik je običajno 
shranjen v brskalniku obiskovalca. 

XSRF-TOKEN čas trajanje seje Ta piškotek je nastavljen s strani 
platforme Wix in zagotavlja 
varnost brskanja obiskovalcev s 
preprečevanjem ponarejanja 
zahtev med spletnimi mesti. Ta 



piškotek je bistvenega pomena za 
varnost spletne strani in 
obiskovalcev. 

hs čas trajanje seje Ta piškotek je nastavljen s strani 
platforme Wix in zagotavlja 
varnost brskanja obiskovalcev s 
preprečevanjem ponarejanja 
zahtev med spletnimi mesti. Ta 
piškotek je bistvenega pomena za 
varnost spletne strani in 
obiskovalcev. 

svSession 2 leti Ta piškotek je nastavljen s strani 
platforme Wix in sledi obiskovalcu 
na vseh spletnih mestih wix.com. 
Zbrane podatke je mogoče 
uporabiti za to, da bo oglas bolj 
relevanten za obiskovalca. 

bSession 30 minut Ta piškotek je nastavljen s strani 
platforme Wix in nastavi edinstven 
ID za sejo. To spletnemu mestu 
omogoča pridobivanje podatkov o 
vedenju obiskovalcev za 
statistične namene. 

fedops.logger.defaultOverrides 1 minuta Ta piškotek je nastavljen s strani 
platforme Wix in beleži statistične 
podatke o vedenju uporabnikov na 
spletnem mestu. Uporablja se za 
notranjo analitiko s strani 
upravljavca spletnega mesta. 

Ker se lahko število in imena piškotkov spremenijo, se zgoraj navedene tabele občasno posodobi, da vam 
posredujemo najnovejše informacije glede uporabe piškotkov. 

SPLETNA ANALITIKA 

Za statistične analize uporabljamo storitve spletne analitke Wix za zbiranje informacij o uporabi spletne strani, 
pri čemer zbiramo informacije kot so  

• informacije o napravi (identifikator ogleda mobilne ali namizne verzije spletne strani); 
• IP naslov; 
• dostop do spletne strani; tok klika URL (kronološki vrstni red naših spletni strani, ki ste jih 

obiskali); 
• geografska lokacija; 
• čas obiska; 
• referenčno spletno mesto, aplikacija ali storitev, s katere ste bili usmerjeni na našo spletno 

stran. 

Informacije, ki jih dobimo od ponudnika orodija spletne analitike uporabljamo le za določitev najbolj uporabnih 
informacij, ki jih iščete, ter za izboljšanje in optimizacijo spletne strani. Podatkov, zbranih s takšnimi orodji, ne 
združujemo z osebnimi podatki. 

Podatki, pridobljeni o vaši uporabi spletne strani, se lahko prenesejo in obdelajo v tretjih državah, npr. v 
Združenih državah Amerike. Za dodatne informacije o potencialnih tveganjih čezmejnega prenosa podatkov 
glejte razdelek »Čezmejni prenos podatkov« te Politke zasebnosti. Omenjena orodja zbirajo samo IP naslov, ki 
vam je bil dodeljen na datum obiska naše spletne strani, ne pa vašega imena ali drugih identifikacijskih podatkov. 



Ponudniki takšnih orodij bodo te podatke uporabili za oceno vaše uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil 
o dejavnosti spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani. 

Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je naš legitimni interes za analizo prometa na naši spletni strani 
ter izboljšanje uporabniške izkušnje in optimizacijo spletne strani na splošno. 

VTIČNIKI ZA SOCIALNA OMREŽJA 

Spletna stran lahko vključuje funkcije socialnih omrežij, na primer gumbe za sledenje in skupno rabo, ki jih 
zagotavljajo socialna omrežja kot sta Facebook in Instagram (»funkcije socialnih omrežij«). Te funkcije socialnih 
omrežij lahko zbirajo vaš IP naslov, katero stran obiskujete na naši spletni strani, prav tako lahko nastavijo 
piškotek, ki bo omogočil pravilno delovanje funkcije socialnih omrežij. Funkcije socialnih omrežij običajno gosti 
tretja oseba, lahko pa jih gostimo tudi neposredno na naši spletni strani. Vaše interakcije s temi funkcijami 
socialnih omrežij ureja politika zasebnosti socialnega omrežja, ki ponuja tovstno funkcijo. Za dodatna vprašanja 
v zvezi s funkcijami socialnih omrežih nas lahko konktatirate na info@astresearch.org. 

IZMENJAVA PODATKOV 

Vaši osebni podatki bodo razkriti tretjim osebam le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev našega pogodbenega 
razmerja. Pravna podlaga za prenos vaših osebnih podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR in predstavlja 
naš zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim izvajalcem, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev, ki jih 
ponujamo preko spletne strani. Tak prenos bo vedno temeljil na sporazumu o obdelavi osebnih podatkov, zaradi 
česar bodo naši izvajalci vaše osebne podatke uporabili le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih funkcij, 
in bodo pogodbeno zavezani, da bodo vaše osebne podatke obdelovali le v našem imenu in skladno z našimi 
zahtevami. 

ČEZMEJNI PRENOS PODATKOV 

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti izmenjave podatkov se lahko vaši osebni podatki prenesejo v druge države 
(vključno z državami zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP)), ki imajo lahko drugačne standarde 
varstva podatkov od države, v kateri prebivate. Upoštevajte, da za podatke, ki se obdeluje v tuji državi, lahko 
veljajo tuji zakoni in so dostopni tujim vladam, sodiščem, organom kazenskega pregona in regulativnim 
agencijam. Ne glede na navedeno, si bomo prizadevali sprejeti razumne ukrepe za ohranjanje ustrezne ravni 
varstva podatkov pri izmenjavi vaših osebnih podatkov s takšnimi državami. 

V primeru prenosa zunaj EGP ta prenos varujejo bodisi zasebnostnii ščit ali vzorčne pogodbene klavzule EU. Za 
nadaljnje informacije o omenjenih zaščitnih ukrepih nas lahko kontaktirate na info@astresearch.org. 

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

V skladu z določili GDPR imate kot posameznik naslednje pravice:  

• pravica do preklica privolitve 
• pravic dostopa do osebnih podatkov 
• pravica do popravka osebnih podatkov  
• pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) 
• pravica do omejitve obdelave 
• pravica do prenosljivosti podatkov 
• pravica do ugovora obdelavi 
• pravica do pritožbe pri nadzornem organu 



Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca Inachi d.o.o., Kamniška 20, 1000 
Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov dpo@astresearch.org. 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: Republika 
Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski 
naslov: gp.ip@ip-rs.si. 

VAROVANJE PODATKOV  

AST research se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov vseh storitev, ki jih 
zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Za zaščito 
pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem osebnih podatkov smo vpeljali razumne najsodobnejše varnostne ukrepe, 
ki so pod našim nadzorom. Upoštevati morate, da pošiljanje informacij po internetu ni nikoli popolnoma varno. 
Ne moremo jamčiti za varnost informacij, ki jih pošljete prek naše spletne strani. Karkšno koli posredovanje 
informacij po internetu je na lastno odgovornost. 
 
Inachi, raziskave in razvoj d.o.o. 
 
Zadnja posodobitev: oktober 2022 


