Obdelava osebnih podatkov
1. Uporabnik dovoljuje, da MBILLS obdelujejo, uporabljajo in za določeno obdobje shranjujejo osebne podatke o
Uporabniku in njegovih transakcijah, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov za namene e-poslovanja in
e-plačevanja, varnega in zanesljivega delovanja storitve mBills ter s tem povezanih e-storitev skladno s Pogodbo o
uporabi storitev mBills in zakonskih obveznosti. MBILLS kot zaupne podatke varujejo vse podatke Uporabnika. Hkrati
Uporabnik izrecno dovoljuje, da lahko MBILLS preverijo pravilnost podatkov o Uporabniku pri državnih organih, ki
upravljajo z javnimi evidencami, ali opravijo poizvedbe o njegovih osebnih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov
glede podatkov, ki jih imetnik računa ni posredoval in so potrebni za dosego namena poslovanja v skladu s Pogodbo o
uporabi storitev mBills. Uporabnik izrecno privoli, da MBILLS posredujejo podatke tretjim osebam, kadar le te Uporabniku
zagotavljajo podatke ali storitve preko storitev mBills (npr. Izdajatelji računov). Uporabnik je seznanjen, da bodo lahko
na podlagi posebne zahteve njegovi osebni podatki posredovani domačim ali tujim državnim organom, zaradi izvajanja
ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali davčnega nadzora.
2. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov traja od sklenitve pogodbe do največ 10 let po prenehanju veljavnosti pogodbe
oziroma izpolnitvi vseh obveznosti Uporabnika in MBILLS iz pogodbe. Uporabnik ima pravico kadarkoli pisno preklicati
svojo privolitev. Ob izteku prej navedenega obdobja ali v primeru preklica privolitve bodo MBILLS osebne podatke
blokirala. MBILLS bodo Uporabnikove osebne podatke izbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen iz
Pogodbe o uporabi storitev mBills in bodo potekli vsi zakonsko določeni roki za hrambo podatkov.
3. MBILLS izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in
zagotavljanja pravic Uporabnikov.
4. Uporabnik tudi dovoljuje MBILLS, da uporabljajo osebne podatke (predvsem Uporabnikovo telefonsko številko in
Uporabnikov elektronski naslov) za obveščanje Uporabnika o novostih in ugodnostih storitve mBills, prilagajanje ponudbe
in segmentacije, za raziskavo trga ter za pošiljanje drugega marketinškega gradiva. Uporabnik lahko to svojo privolitev
kadarkoli prekliče z elektronskim preklicem, kar ne vpliva na veljavnost pogodbe ali izvajanje storitev.
5. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na http://www.mbills.si. Za vsa vprašanja in za
izvajanje svojih pravic (dajanje ali preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih
podatkov in podobno) se lahko Uporabnik obrne na Pooblaščenca za zasebnost in regulatorno skladnost (MBILLS d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon: 01 200 33 34. E-pošta: info@mbills.si).
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