
 

Pogoji uporabe modulmanager.tem.si 

in 

GDPR politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov TEM Čatež, d. d. 

 

I. SPLOŠNO 

Orodje modulmanager.tem.si lahko uporabljate vsi obiskovalci spletnega mesta. Samo 
registrirani uporabniki imate možnost shranjevati projekt in dostopati do informativne 
ponudbe.  

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v modulmanager.tem.si kot uporabnik potrjujete, da 
ste prebrali spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinjate in jih sprejemate v celoti.  

Ti pogoji uporabe opisujejo, določajo in urejajo možnosti uporabe spletnega mesta in 
konfiguratorja modulmanager.tem.si (v nadaljevanju: storitev).  

Storitev je v lasti in upravljanju družbe TEM Čatež, d. d., matična številka 5041775000 (v 
nadaljevanju: lastnik storitve oziroma upravljalec osebnih podatkov).  

Kot lastnik storitve si pridržujemo pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa 
kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila, pri čemer bodo spremembe objavljene 
na spletni strani www.tem.si, modulmanager.tem.si ali preko e-novic. 

 

II. PREDSTAVITEV  

TEM Čatež, d. d. je vodilni slovenski proizvajalec električnih stikal in vtičnic. Svojim 
uporabnikom že več kot 40 let ponujamo preprosto prilagodljive, tehnološko inovativne in 
estetsko dovršene izdelke, ki uravnavajo počutje in razpoloženje v različnih bivalnih in 
delovnih okoljih.  

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo odgovorno. 
Spoštujemo zakonito, pošteno in transparentno obdelavo osebnih podatkov v skladu z 
veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: GDPR). Način 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti urejata Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Pogoji 
uporabe modulmanager.tem.si in GDPR politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Z 
ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene 
osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo.  

http://www.tem.si/


Kontaktni podatki: 

TEM Čatež, d. d. 

Naslov: Čatež 13, 8212 Velika Loka 
Telefon:+386 7 34 89 900   
Fax: +386 7 34 89 999    
Kontaktni e-poštni naslov: gdpr@tem.si 

 

III. OBSEG STORITVE  

Storitev obsega: 

1. spletno mesto http://modulmanager.tem.si/;  

2. aplikacijo oz. konfigurator MODUL MANAGER na izbranih povezanih napravah (mobilne 
naprave, računalniki);  

3. registrirani uporabniki imate možnost: 

- shraniti projekt in prejeti informativno ponudbo od lastnika storitve ali tretjih oseb, 
pogodbeno povezanih z lastnikom storitve (lokalni distributer); 

- prejemati brezplačna obvestila o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, 
ugodnostih; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih, trženje blaga in storitev, ki jih 
ponuja lastnik storitve, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno 
povezane z lastnikom storitve.  

 

IV. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO  

Kot registriran uporabnik storitve modulmanager.tem.si imate možnost shranjevati projekte 
(prostorov-objektov) in dostopati do informativne ponudbe. Registracijo v storitev 
modulmanager.tem.si izvedete s pridobitvijo uporabniškega imena in gesla.  

Obdelujemo vaše osebne podatke (demografski podatki - ime, priimek in elektronski naslov, 
država, davčni zavezanec, naziv podjetja, davčna številka podjetja, naslov podjetja, telefon), ki 
ste jih posredovali ob registraciji. Gre za osebne podatke, ki se nanašajo na posameznika in ga 
lahko neposredno ali posredno identificirajo. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. 
Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da tega ne storite, ne 
morete shraniti projektov in prejeti informativne ponudbe.  

Obdelujemo tudi vaše osebne podatke o uporabi spletnega mesta (kliki na povezave, 
porabljen čas, IP naslov). 



V. PRAVNE PODLAGE ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV 

Vaše osebne podatke obdelujemo: 

- na podlagi privolitve, ki ste jo podali ob registraciji; 
- na podlagi zakonitega interesa za izvedbo in razvoj poslovanja glede na podatke o 

uporabi naših spletnih mest. 

 

VI. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

Posredovani osebni podatki ob registraciji se vključijo v zbirko podatkov lastnika storitve. 
Osebni podatki registriranih uporabnikov se uporabljajo za: 

-  neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za 
obveščanje o novostih, trženje blaga in storitev; 

-  statistično obdelavo podatkov; 
- ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in vsebine produktov; 
- segmentacijo in raziskavo trga,  

ki jih ponuja lastnik storitve, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno 
povezane z lastnikom storitve.  

Podatki o uporabi spletnega mesta se zbirajo avtomatsko, ne omogočajo vpogleda lastnika 
storitve in tretjih oseb v osebne podatke in se uporabljajo z namenom zagotavljanja storitve 
ter izboljšanja uporabe spletnega mesta.  

 

VII. KAKO DOLGO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KAJ SE Z NJIMI ZGODI POTEM 

Vaše osebne podatke obdelujemo v obsegu in trajanju, ki je potreben za uresničevanje 
namena. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, obdelujemo ves čas 
dokler imate status registriranega uporabnika na spletnem mestu modulmanager.tem.si, 
hranimo pa trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Osebne podatke, ki obdelujemo 
na podlagi zakonitega interesa, hranimo dokler ta traja oziroma do izpolnitve namena.  

Osebne podatke po poteku zgoraj navedenih rokov učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, 
kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami 
oziroma jih pripisati vam. 

 

 

 



VIII. POGODBENI OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH 
PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 

Vaše osebne podatke zbirajo in obdelujejo osebe, zaposlene pri lastniku storitve.  

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, 
razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena 
opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede 
obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki 
imajo zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja dostop do osebnih podatkov so razvijalci in 
vzdrževalci konfiguratorja. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v 
okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, 
skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.  

Vaših osebnih podatkov ne izvažamo v tretje države (izven EU in EGP). V primeru, da bi bili vaši 
osebni podatki preneseni v tretje države, bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje 
ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in 
svoboščin, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi. 

 

IX. PRIDRŽKI 

Lastnik storitve zagotavlja najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike 
modulmanager.tem.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne 
prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki 
uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za 
morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, 
nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za 
morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.  

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva 
pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z 
določenega spletnega naslova.  

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in tolmačenje teh splošnih pogojev 
velja nacionalno pravo Republike Slovenije.  

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo modulmanager.tem.si, ali ki bi bili z uporabo tega 
spletnega mesta kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Novem mestu ob uporabi 
nacionalnega prava Republike Slovenije.  

 

 



X. PIŠKOTKI (COOKIES) 

Kaj so piškotki?  

Piškotki so majhne datoteke ki jih spletna stran shrani v brskalnik uporabnika. S piškotki vas 
ne identificiramo osebno. Z njihovo pomočjo omogočimo da stran deluje boljše in 
učinkovitejše ter je bolj prijazna do uporabnikov.  

Lastnik storitve piškotke zbira in obdeluje skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah. 
Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletne strani.  

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto modulmanager.tem.si nastavi 
piškotke na vaši napravi. 

Zakaj uporabljamo piškotke?  

Glavna funkcija piškotka je omogočanje (našemu) spletnemu strežniku, da vas prepozna do te 
mere, da vam prikazuje spletno mesto tako, kot je za vas najbolj optimalno. 

Piškotke se uporablja za različne namene. S pomočjo piškotkov je interakcija med 
uporabnikom in spletnim mestom hitrejša in enostavnejša. Obstajajo tudi piškotki ki nimajo 
direktnega vpliva na uporabnika (npr. spremljanje statistike strani - Google Analytics).  

Katere piškotke stran uporablja? 

Ime piškotka Namen uporabe Čas trajanja Podjetje 
_utma Google Analytics dve leti Google 
_utmz Google Analytics šest mesecev Google 
_utmc Google Analytics seja Google 
_utmb Google Analytics 30 min Google 
_utmt Google Analytics 10 min Google 
PHPSESSID Sejni piškotek Seja TEM 
positiva_auth Piškotek za samodejno prijavo 2 meseca TEM 
cookie consent potrditev sprejema piškotkov za analitiko dve leti Google 

 

Kako upravljate s piškoti? 

V kolikor ne želite uporabljati piškotkov ali ste le-te že prejeli, jih lahko kadarkoli pobrišete ali 
omejite njihovo uporabo skladno z ukrepi, ki jih omogočajo posamezni brskalniki.  

 

XI. PRAVICE POSAMEZNIKOV IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice: 

- da od nas kadarkoli zahtevate: 



o potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke; 

o dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste 
osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim 
bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali 
mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, 
če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter 
razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas; 

o eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki (če je 
zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate 
drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih 
zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov; 

o popravek netočnih osebnih podatkov; 

o omejitev obdelave, kadar: 

 oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam 
omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 

 je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter 
namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; 

 osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi 
potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

o izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene 
predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru, kadar prekličete 
privolitev za obdelavo osebnih podatkov; 

o izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi 
obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas 
mi pri tem ovirali; 

o prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, 
vključno z oblikovanjem profilov; 

o da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno 
z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena GDPR o 
varstvu podatkov. 

- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da 
obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 



XII. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC 

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko v pisni obliki 
naslovite na e-naslov: gdpr@tem.si ali naslov družbe TEM Čatež, d. d., Čatež 13, 8212 Velika 
Loka.  

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki 
lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da 
dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo 
odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše 
zahteve. 

 

XIII. PRAVNE INFORMACIJE 

Določbe te GDPR politike dopolnjujejo in ne razveljavljajo določb zakonodaje s področja 
varstva osebnih podatkov. V primeru neskladja med določbami te GDPR politike in določbami 
zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov veljajo določbe zakonodaje. TEM lahko 
kadarkoli spremeni to GDPR politiko. S spremembami se lahko seznanite na spletni strani 
www.tem.si.  

 

Čatež, 28.8.2018 


