Ko se prek Toyotine/Lexusove spletne strani ali aplikacije na nas obrnete z zahtevo za testno vožnjo,
ponudbo, brošuro, termin ali drugo zahtevo glede informacij o izdelkih, storitvah ali aplikacijah
Toyota/Lexus, Toyota (Toyota Adria d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana Črnuče, Toyota Motor
Europe NV/SA (»TME«), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruselj, Belgija, Toyotini
pooblaščeni trgovici in serviserji (seznam je dostopen na https://www.toyota.si/dealers/index.json)
kot soupravljavci podatkov) zbira vaše osebne podatke (kot je navedeno v nadaljevanju) za spodaj
opisane namene.
KATERI VAŠI OSEBNI PODATKI BODO ZBRANI
Kategorije osebnih podatkov
Osebni podatki, ki nam jih posredujete:
- vaše ime, priimek, e-poštni naslov in telefonska številka
Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas:
- spletna stran Toyota/Lexus uporabljata datoteke »log« strežnika, v katere se zapisujejo vaše
interakcije s spletno stranjo Toyota/Lexus glede na spletne strani, ki jih obiščete, z referenco na
takratni IP-naslov vašega računalnika. Samodejni procesi, ki jih uporabljamo za zbiranje informacij
vključujejo piškotke, datoteke »log« in signal WIFI dostopnih točk.
NAMENI IN PRAVNE PODLAGE OBDELOVANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namene in na pravnih podlagah, opisanih spodaj.
Nameni:
- Izpolnitev zahteve za testno vožnjo, ponudbo, brošuro, termin ali drugo
zahtevo glede informacij o izdelkih, storitvah ali aplikacijah Toyota/Lexus

Pravne podlage:
Izpolnjevanje vaših
zahtev.

- Da vam pošiljamo opomnike v povezavi z vašim avtomobilom
Toyota/Lexus in obnavljanjem katerekoli storitve, ki jo nudimo in bo kmalu
potekla.
- Da vas obvestimo o ponudbi izdelkov in storitev Toyota, ki bi lahko bili
zanimivi za vas, vaš avtomobil Toyota/Lexus in/ali vašo mobilnost.
- Da vam pošljemo informacije o dogodkih, ki jih organizira Toyota/Lexus.
- Da z vami stopimo v stik in vas prosimo za sodelovanje v raziskavah, v
katere ste vključeni (če sodelovanje sprejmete) kot lastnik avtomobila
Toyota/Lexus in lastnik izdelkov in storitev Toyote/Lexusa, kar nam
omogoči izvedbo in nadaljnjo analizo raziskav.
- Da stopimo v stik z vami, če naletimo na težave pri izpolnjevanju ene izmed Zakoniti interes
vaših prošenj.
Toyote.
- Da analiziramo uporabo spletne strani Toyota/Lexus ter raziščemo vse
težave z delovanjem spletne strani Toyota/Lexus.
Pridržujemo si pravico, da pregledujemo spletni protokol in e-poštne
naslove, da preprečimo, da bi bili spletna stran Toyota/Lexus uporabljeni
za posredovanje neželene elektronske komunikacije.
- Da zaznamo ali preprečimo nezakonito, zlonamerno ali žaljivo aktivnost v
povezavi s spletno stranjo Toyota/Lexus.
- Da posodobimo, uredimo in združimo vaše osebne podatke, ki bodo zbrani
na podlagi tega obvestila o zasebnosti, in vaše osebne podatke, ki so že
zakonito razpoložljivi v naših drugih sistemih.

-

Da upoštevamo odločbo sodišča ali ukaz oz. zahtevo upravnega organa.

Zakonska zahteva

OBDOBJE HRAMBE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaši osebni podatki bodo hranjeni za obdobje, navedeno spodaj.
Obdobje/-a hranjenja:

Kategorije osebnih
podatkov:
Če nam ne boste podali dodatnega soglasja, bomo za izpolnjevanje vaše Vse kategorije vaših
zahteve vaše osebne podatke hranili 6 mesecev po datumu, na katerega ste osebnih podatkov,
nam jih posredovali. Podatki bodo po preteku tega časovnega obdobja opisane zgoraj.
izbrisani.
V primeru podane osebne privolitve, pa podatke hranimo trajno, do vašega
preklica, razen če je že prej dosežen namen, za katerega so bili osebni podatki
pridobljeni.
PREJEMNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV (POLEG UPRAVLJAVCEV PODATKOV)
Vaši osebni podatki bodo na voljo spodaj navedenim prejemnikom.
Prejemniki ali kategorije prejemnikov
Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov lahko te podatke posredujemo, razkrijemo ali
omogočimo dostop spodnjim kategorijam uporabnikov, ki lahko te podatke obdelujejo le v skladu z
opredeljenimi nameni:
• prejemniki znotraj naše mreže (npr. pooblaščeni uslužbenci, člani mreže naših pooblaščenih
prodajalcev in pooblaščenih serviserjev)
• poslovni partnerji, ki nam pomagajo pri uresničitvi vaših zahtevkov (npr. oglaševalske,
marketinške in promocijske agencije)
• tretje osebe (npr. kadar to zahteva zakon)
Od njih zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov
ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov.

RAZKRITJE/PRENOS VAŠIH OSEBNIH PODATKOV PREJEMNIKOM V DRŽAVAH IZVEN
EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA OBMOČJA (EGP)
Vaši osebni podatki so lahko dani na voljo prejemniku/-om v državah izven EGP, kot je zapisano
spodaj.

Prejemnik/-i izven EGP

Identiteta
Država
Empinity d.o.o., GTC FortyOne, 1. sprat, Bulevar Srbija
Milutina Milankovića 9ž, 11070 Beograd, Srbija
(marketinška agencija, ki nam pomaga pri tehnični
obdelavi vaših zahtevkov)

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODAKOV
Toyota spoštuje vašo zasebnost in varuje vaše osebne podatke, ki jih podate ob izpolnitvi tega
dokumenta, skladno z vsemi veljavnimi in zavezujočimi zakoni in predpisi s področja varstva osebnih
podatkov, še posebej Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
Toyota osebne podatke obdeluje na način, določen s Splošno politiko zasebnosti in varstva osebnih
podatkov Toyota, ki je dostopna na https://www.toyota.si/articles/privacy-policy.json, kjer so
opisane tudi vaše možnosti in pravice glede vaših osebnih podatkov.

