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Politika varstva osebnih podatkov 

 

 

 

Uvod 

V SID banki se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, 

ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov morajo 

upravljavci osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujejo, da se seznanijo z 

vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogoča zadostno informiranost. SID banka, kot upravljavec vaših osebnih 

podatkov, je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila Politiko varstva 

osebnih podatkov.  

SID banka bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bo prišlo do neupravičenih razkritij 

podatkov nepooblaščenim osebam. SID banka se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila 

ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše pisne privolitve. SID banka bo osebne 

podatke obdelovala le v sklopu zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov. 

 

Podatki o upravljavcu 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Ulica Josipine Turnograjske 6 

SI-1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 200 75 00 

E-pošta: info@sid.si 

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: povop@sid.si 

 

Vrste osebnih podatkov, namen, pravna podlaga za obdelavo ter hramba osebnih podatkov 

 

V sklopu opravljanja svoje zakonite dejavnosti SID banka zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za 

sklepanje posamezne pogodbe z banko. SID banka vodi zbirke osebnih podatkov iz katerih je razvidna 

dejavnost obdelave osebnih podatkov. 

 

SID banka obdeluje osebne podatke predvsem na zakonski podlagi, zato je zagotovitev osebnih podatkov 

pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo bančništvo in 

relevantni evropski zakonodaji predvsem s področja glede obveznosti poročanja in preverjanja strank 

(preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov. 
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Če posameznik želel pridobiti podatke o vseh namenih, za katere SID banka uporablja njegove osebne podatke, 

lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. SID banka bo posamezniku posredovala seznam osebnih 

podatkov, ki jih obdeluje in seznam obdelav njegovih osebnih podatkov. Posameznik lahko na pooblaščeno 

osebo naslovi zahtevek za uresničitev njegove pravice do seznanitve, do popravka, do izbrisa, do omejitve 

obdelave in do umika privolitve. Prejete zahtevke posameznikov obravnava pooblaščena oseba. SID banka 

mora na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v mesecu dni. 

 

SID banka na podlagi privolitve obdeluje osebne podatke posameznika, ki je s prijavo na e-obvestila izrecno 

soglašal, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja ter, da lahko SID 

banka prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko 

podatki ne bodo več služili svojemu namenu. SID banka lahko na podlagi izrecne pisne privolitve posameznika 

posreduje osebne podatke osebam, navedenim v izrecni pisni privolitvi. Soglasje, podano za izvajanje trženjskih 

aktivnosti, velja do preklica. Ko stranka prekliče svoje soglasje, SID banka njenih podatkov za ta namen ne 

uporablja več. 

 

Osebne podatke obdelujejo določeni zaposleni v SID banki skladno s pooblastili in dodeljenimi pravicami 

dostopa do podatkov ter pogodbeni obdelovalci s katerimi ima SID banka sklenjeno pogodbo o obdelovanju 

in varovanju osebnih podatkov. 

 

Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali 

ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav zbrišejo, uničijo, blokirajo ali 

anonimizirajo, če na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, niso opredeljeni kot arhivsko gradivo 

oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. 
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