Informacije o varstvu podatkov
Obveščamo vas o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilnih aplikacij družbe DeltaSport.
1. Upravljavec v smislu zakonov o varstvu podatkov (7. odstavek 4. člena SUVP):
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Nemčija
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-pošta: info@delta-sport.com
Spletna stran: www.delta-sport.com
Naš nadzornik za varstvo podatkov je dosegljiv na:
E-pošta: dsb@delta-sport.com
ali na
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Nemčija
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Za vsa vprašanja in predloge glede varstva podatkov se obrnite neposredno na našega
nadzornika za varstvo podatkov.
2. Obdelava podatkov pri prenosu aplikacije
Opozoriti želimo, da se ob prenosu podatkov aplikacije osebni podatki posredujejo operaterju
trgovine z aplikacijami, od koder aplikacijo prenesete. Pri prenosu aplikacije se potrebne
informacije pošljejo v ustrezno trgovino z aplikacijami, to je zlasti uporabniško ime, e-poštni
naslov, številka stranke v trgovini z aplikacijami in identifikator posamezne naprave. Na to
obdelavo podatkov nimamo vpliva. Za to je odgovoren upravljavec ustrezne trgovine z
aplikacijami. Podrobnejše informacije o obdelavi podatkov so na voljo v izjavah o varstvu
podatkov posameznega operaterja trgovine z aplikacijami.
3. Obdelava podatkov pri uporabi mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija se prenese na vašo končno mobilno napravo in lahko jo uporabljate tudi
brez dostopa do interneta.
Pri nekaterih aplikacijah morate, če želite uporabiti določene funkcije aplikacije, aplikaciji
dodeliti dovoljenja za dostop do ustreznih funkcij vaše končne naprave, na primer dostop do
pomnilniškega sistema za shranjevanje fotografij ali videoposnetkov na vaši mobilni napravi,
če aplikacija predvideva to možnost. Če aplikacija omogoča shranjevanje podatkov, se to
naredi samo lokalno.
Pri uporabi aplikacij, ki jih ponujamo, se osebni podatki ne zbirajo.

4. Vaše pravice
(1) Glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate nasproti na naslednje pravice:
 – pravica do informacij,
 – pravica do popravka ali izbrisa,
 – pravica do omejitve obdelave,
 – pravica do ugovora proti obdelavi,
 – pravica do prenosljivosti podatkov.
(2) Prav tako se imate pravico pritožiti nadzornemu organu za varstvo podatkov glede
obdelave vaših osebnih podatkov v našem podjetju.

