1. Pogoji poslovanja
S spletno trgovino www.steiff.si upravlja podjetje SUKI d.o.o. Podatki podjetja so sledeči:
Polno ime: SUKI, trgovina, d.o.o.
Kratko ime: SUKI d.o.o.
Naslov: Nad Miklavžem 15, 8360 Žužemberk
PE Stari Trg 15 , 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 0297 0026 2412 810 (NLB d.d.)
Matična številka: 8019681000
Davčna številka: SI 29290406
E-pošta: suki.trgovina@gmail.com
Telefon: +386 (0) 31 796 216
Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije na dan 20.07.2017.
Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.steiff.si (v nadaljevanju: Steiff.si ali SUKI
d.o.o.) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter ostalo predpisano zakonodajo za
prodajo preko interneta in takšen način poslovanja. Pogoji obravnavajo delovanje Steiff.si ter
poslovni odnos med SUKI d.o.o. (v nadaljevanju SUKI d.o.o.), registriranimi uporabniki (v
nadaljevanju: uporabniki) in kupci blaga ali storitev (v nadaljevanju: kupci).
Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
•identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
•kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
•bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
•dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen
v razumljivem roku),
•pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
•vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo
davke in stroške prevoza,
•način plačila in dostave,
•pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba izdelkov na internetni strani
Ponudba na spletni trgovini Steiff.si se lahko v določenih primerih zaradi narave poslovanja dnevno
spreminjajo. Vse cene so končne, razen če je izrecno napisano drugače. Podjetje SUKI d.o.o. je davčni
zavezanec, vse cene imajo obračunan tudi DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v
naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod
zgoraj navedenimi pogoji.
Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo
ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v
obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko se ponudnik
strinja s splošnimi pogoji prodaje in mu prodajalec potrdi naročilo kupec pa prejme elektronsko
sporočilo o statusu Naročilo v obdelavi. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in
veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.
Veljavnost ponudbe
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko do
trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v Suki
trgovina d.o.o. spletni trgovini in se lahko razlikujejo od rednih cen. Pridružujemo si pravico do
spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.
Arhiviranje pogodbe
Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Suki Trgovina d.o.o., PE
Ljubljana, Stari Trg 15, 1000 Ljubljana. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.
Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov suki.trgovina@gmail.com.
Akcije
Popusti se med seboj ne seštevajo, v kolikor v pogojih akcije ni navedeno drugače.
Slikovni material in grafika
Fotografije, slike ali posnetki, objavljeni v okviru ponudb, so last Suki trgovina d.o.o. ali njenih
dobaviteljev, poslovnih partnerjev ali pa so le zgolj simbolični in ne zagotavljajo natančnih lastnosti
izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev ali izdelek, Čeprav se
ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati
kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

2. Postopek nakupa in račun
SUKI d.o.o. nastopa kot podjetje, ki ponuja blago ali storitve preko interneta in v fizični trgovini
(naslov butične trgovine: Stari trg 15, 1000 Ljubljana).
Kupec znesek plača podjetju SUKI d.o.o., skupaj z blagom ali storitvijo pa prejme tudi račun. Podjetje
posluje na območju Republike Slovenije. Izdelke pošiljamo na območje Republike Slovenije. Paket
vsebuje tudi natisnjen račun, ki ga sicer stranka prejme tudi na vpisani elektronski naslov v postopku
naročila, v trenutku ko je paket oddan v dostavo kupcu.
Postopek :
a) Izbor izdelka v spletni prodajalni Steiff.si
b) Odlaganje izdelka v nakupovalno košarico - V košarico
c) Pregled košarice - MOŽNOST ZA SPREMEMBO KOLIČINE POSAMEZNEGA IZDELKA ALI ODSTRANITEV
IZDELKA IZ KOŠARICE
d) če ste z izborom zadovoljni izberete opcijo NADALJEVANJE NA BLAGAJNO.
e) sledi VNOS OSEBNIH PODATKOV
V tem koraku lahko izberete če boste nakup opravili kot gost (brez registracije), če se boste v spletni
prodajalni www.steiff.si registrirali ali če se boste v sistem prijavili (če ste že obstoječ/registriran
uporabnik spletne prodajalne www.steiff.si).
Dodatno: Če želite dodati drugi naslov za dostavo naročenega blaga oziroma spremeniti naslov za
dostavo, prosimo kliknite na Naslov za dostavo in vpišite vse potrebne podatke.
f) Plačilo: izberite način plačila:
- neposredna bančna transakcija
- po povzetju,
- s plačilno kartico
- Paypal
g) Pregled naročila
Ponovno preverimo vse podatke, ki smo jih vnesli (osebne podatke, naslov za dostavo, način plačila,
naročene izdelke in količine naročenih izdelkov). Če so vsi podatki pravilni, potrdite ikono strinjanja s
splošnimi pogoji poslovanja in nakup zaključite s klikom na gumb "NAROČILO Z OBVEZNOSTJO
PLAČILA".
h) Potrdilo o nakupu
Če je bilo naročilo uspešno oddano, na ekranu zagledamo napis »Naročilo prejeto« s specifikacijo
vašega naročila. Na svoj e-naslov boste sedaj sprejeli sporočilo z vsemi podatki o naročilu.
Po potrditvi naročila (s klikom na gumb NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA), se vam izpiše vaše
naročilo z vašimi kontaktnimi podatki, podatki o izbranem artiklu, cene brez in z 22% DDV, poštnina
ter končni znesek plačila. Ko oddate naročilo, avtomatsko iz spletne prodajalne Steiff na vaš e-mail

naslov prejmete obvestilo s statusom naročila VAŠE NAROČILO JE V OBDELAVI, da je vaše naročilo
bilo uspešno oddano v naš sistem.
Čez celoten postopek obdelave vašega naročila vas bomo obveščali o statusu vašega naročila:




v obdelavi (stranka prejme sporočilo na elektronski naslov, da je naročilo v pripravi –
preverjamo ali je artikel na zalogi),
ni zaloge (če izdelek ni na zalogi, stranko o tem obvestimo na njen elektronski naslov),
dostava (stranka prejme sporočilo na njen elektronski naslov, da je bila pošiljka odposlana).

Postopek registracije uporabnika
Uporabnik lahko na Steiff.si opravi naročilo v spletni trgovini kot gost ali kot prijavljen uporabnik.
Postopek registracije je enostaven in hiter. S prijavo na spletno stran si ustvarite svoj račun, preko
katerega lahko urejate svoje podatke, naslove za dostavo, pregledate statuse naročil, jim sledite in
urejate.
Uporabniško ime je sestavljeno iz elektronskega naslova, ki ga vpišete, nato pa si izberete . Nanj
prejmete nato potrditveni email za dokončno prijavo. Z registracijo na spletni strani imate tudi večji
pregled na nakup.
Preklic oz. odpoved nakupa
Po opravljenem naročilu kupec prejme obvestilo na vpisano elektronsko pošto. Naročilo je v tem
primeru sprejeto v čakalno vrsto. Kupec ima v roku 1 dneva ali do odpošiljanja blaga pravico do
odstopa od pogodbe na daljavo (naročilo je potrebno preklicati po elektronski pošti na naslov
suki.trgovina@gmail.com ). Obvezno je potrebno dopisati številko naročila. Elektronski naslov s
katerega opravljate preklic naročila, se mora ujemati z elektronskim naslovom, ki je uporabljen pri
potrditvi nakupa. Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik lahko za
preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno
telefonsko številko.
Varnost nakupa
Pri registraciji na Steiff.si se podatki zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika po Zakonu o
varovanju osebnih podatkov. SUKI d.o.o. se zavezuje, da bo te podatke skrbno in varno hranila za
namen nemotene izvedbe naročil oziroma personalizirano sestavo ponudbe, statistično analizo in za
namene izboljšanja delovanja spletne trgovine in storitev.
Dostava naročila
Pri nakupu nad 40 € je dostava brezplačna. Pri nakupu do 40 € vam bomo zaračunali dostavo v višini
5,00 EUR. Strošek dostave je vračunan v kupnino kot ločena postavka. Večina izdelkov bo dobavljena
v roku od 3 do 8 delovnih dni od naročila oz. od plačila predračuna (predračun). Blago kupljeno preko
spletne trgovine dostavljamo na naslove na območju Republike Slovenije. Dostavo izvaja podjetje
Pošta Slovenije.
Nobeden izmed načinov plačila ne spremeni cene!
Pakete odpošiljamo vsak dan iz centralnega skladišča, ki se nahaja na naslovu Suki trgovina d.o.o., PE
Ljubljana, Stari trg 15, 1000 Ljubljana

Dobavljivost izdelkov – blaga ni na zalogi
Zgodi se, da potrošnik odda naročilo preko spleta, prodajalec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da
naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v
roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in
prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti
vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po
prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.
Vir: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 -; UPB, 117/04 Skl. US, 46/06 Odl.
US, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15)
Dobavni rok
Čas za dobavo izdelkov je naveden ob vsakem posameznem izdelku in lahko znaša od 3 do 8 delovnih
dni. Izjemoma se lahko zgodi, da artikel, ki ste ga naročili, ni več na zalogi. V takšnem primeru vas
bomo obvestili najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema vašega naročila.
Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so
objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena
spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem
primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali
zamenjavo naročenega artikla.

3. Vračilo blaga in odstop od pogodbe in pravno varstvo
Pravica do odstopa od pogodbe
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo,
to je od spletnega nakupa. Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na
blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik
oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od
dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika
tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora
potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Suki Trgovina d.o.o. PE Ljubljana, Stari Trg 15, 1000
Ljubljana, e-naslov: suki.trgovina@gmail.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s
pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora
potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice
potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe
Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok
za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago.
Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru
najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta
plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno
najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z
enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je
izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi
nikakršnih stroškov.
Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza,
da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja
in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o
dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega
roka.
Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik
Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno
potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe
Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru
potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. Možnost vračila ne
velja za:
•za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe,
•za programsko opremo, avdio in video nosilce, če je kupec odprl varnostni pečat,
•za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je
potrošnik po dostavi odprl pečat.
Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel
uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec
odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za
ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Vrnjeno blago pošljite na naš naslov: Suki trgovina d.o.o., PE Ljubljana, Stari Trg 15, 1000 Ljubljana
Potrošnik mora blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, prodajalcu vrniti v 14 dneh po
oddanem sporočilu o prekinitvi pogodbe. Opozarjamo, da mora biti blago za povračilo celotne
kupnine, nepoškodovano. Potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati v času
do odstopa od pogodbe.
Ne gre namreč za nakup na preizkušnjo: nakup na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot jih ima ta
pri nakupu v navadni trgovini. Potrošnik sme tako opraviti zgolj ogled in preizkus prejetega blaga v
obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah
(npr. pomeri oblačilo). Vsakršno »preizkušanje« in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče
šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je
zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja
blaga.
Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Kupec sam nosi breme za
nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega
prišlo brez njegove krivde. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek,
ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.
Postopek zamenjave blaga
Podjetje Suki Trgovina d.o.o. v primeru zamenjave blaga na željo potrošnika zahteva vračilo blaga na
naslov Suki trgovina d.o.o. PE Ljubljana, Stari Trg 15, 1000 Ljubljana. Podjetje vam nemudoma vrne
kupnino za izdelek. Stranka lahko kasneje naredi novo naročilo za blago, katerega želi imeti. Šele ko
bo izdelek prispel na omenjen naslov, podjetje Suki Trgovina d.o.o. pošlje nov izdelek (iz ustvarjenega
novega naročila) potrošniku na podan naslov.
Reklamacije
Reklamacijo rešujemo v 8 dneh.

Stvarna napaka
Napaka je stvarna:
•če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
•če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila
prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
•če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
•če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model
pokazan le zaradi obvestila.
Preverjanje primernosti izdelka
Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob
upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali
proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Uveljavitev stvarne napake
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku
dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na
blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.
Vse reklamacijo vključno z reklamacijami vezanimi na stvarne napake rešujemo v 8 dneh.
Pritožbe
Suki trgovina d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Suki Trgovina d.o.o. se po
najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek
e-naslova suki.trgovina@gmail.com ali pisno na naslov prodajalca: Suki Trgovina d.o.o. PE Ljubljana,
Stari Trg 15, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če
sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem
je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi Suki Trgovina d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega
reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik
lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

4. Varovanje osebnih podatkov, politika zasebnosti in piškotki
1 . Varovanje osebnih podatkov
Podjetje SUKI d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne trgovini Steiff.si in se zavezuje, da bo
pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi
oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi
te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja
sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne
privolitve posameznika in za določen čas 5 let oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov
predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.
SUKI d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Dostavni službi
Pošta Slovenije d.o.o. bomo tako zaupali ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko
številko ter e-mail naslov.
Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost
svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega
računalnika.
Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).
Vedno imate pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preverite pravilnost vaših shranjenih
podatkov. Če želite, se lahko obrnete na suki.trgovina@gmail.com in nam pošljete vašo zahtevo po epošti ali navadni pošti. Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi – v kolikor so v
skladu z zakonom – izvedeni.
2. Politika zasebnosti
Zagotavljanje zasebnosti
Podjetje SUKI d.o.o. se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti. V kolikor vas prosimo za kakršnekoli
informacije na podlagi katerih se vas lahko identificira tekom uporabe te strani, vam zagotavljamo,
da bodo le te uporabljene v skladu s to izjavo o zasebnosti. Podjetje SUKI d.o.o. lahko občasno
spremeni vsebinsko nadgradnjo te strani.
Upravljanje in obdelava osebnih podatkov
Pravilnik o zasebnosti (skupaj z našimi pogoji poslovanja), določa pogoje, pod katerimi SUKI d.o.o.
uporablja in ščiti vse osebne podatke in druge, s tem povezane informacije, ki jih posredujete pri
uporabi spletne trgovine Steiff.si. Podjetje mora zaščititi vašo zasebnost, vključno z osebnimi podatki,
in se zavezuje, da bo spoštovalo to obveznost. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da
sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere
potrebne dodatne oblike privolitve. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni,
brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi
uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Namen za katerega se uporabljajo vaši podani osebni podatki
Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem,
statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če nam podate
svoje soglasje tudi informacije o naših promocijah glede novih izdelkov ter posebnih ponudb, ki vam
jih kot obvestila pošiljamo preko elektronske pošte in telefonske številke vse, dokler ne pošljete
zahteve za odjavo.
V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:
•IP naslov
•ime in priimek
•naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter naslov za dostavo
•telefonska številka
•e-mail naslov
•čas in datum registracije
•arhiv komunikacije s spletno trgovino
•piškotki (Seznam piškotkov viden v točki 3)
•Kot del zakona izvajamo tudi analize podatkov o obisku naše spletne strani, ki nam pomagajo
prepoznati trende nakupovanja, želje kupcev, prometa naše spletne strani in tako naprej. Hkrati nam
te informacije pomagajo povečati varnost spletne strani in varnost vaših osebnih podatkov.
Podjetje SUKI d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani Steiff.si in se zavezuje, da bo
pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi
oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi
te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja
sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.
Namen obdelave podatkov
Podjetje bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje namene:
•Za pošiljanje predračunov in računov v primeru prejetega naročila na izdelke ali storitve, ki se tržijo
preko spletne strani.
•Za vodenje evidenc o strankah.
•Za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov ali storitev.
•Za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strani www.steiff.si
•Za pošiljanje e-novic (v kolikor se je oseba prijavila na prejemanje naših e-novic) – več spodaj v
področju ‘uporaba vašega email naslova’
•Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da
se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani (z uporabo analitičnih orodij)
•Za občasno pošiljanje kratkih tekstovnih sporočil z namenom obveščanja o aktivnostih na
www.steiff.si v kolikor stranka to privoli

Uporaba vašega email naslova:
1.Zgoraj navedene podatke bo administrator obdelal za namene trženja in sicer za pošiljanje e-novic
osebi, ki je dala soglasje. To soglasje je podano za določen čas 5 let. Oseba, ki izda to privolitev,
potrjuje, da bo skrbnik obdelal zgornje osebne podatke v času trajanja privolitve.
2.Osebne podatke bo obdeloval le upravitelj ali oseba, s katero ima skrbnik pravilno izvedeno
pogodbo o obdelavi.
3.Soglasje je mogoče kadarkoli preklicati na način, da nam preko elektronske pošte na e-mail naslov
suki.trgovina@gmail.com pošljete odjavo od prejemanja e-novic ali pa nam le to pisno posredujete
na naslov SUKI tgovina d.o.o., Nad Miklavžem 15, 8360 Žužemberk, Slovenija.
4.Skrbnik vas opozarja, da imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:
Izključitev odgovornosti
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval
napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.
Pravice uporabnikov oziroma strank po splošni odredbi GDPR
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot uporabnik, na podlagi predpisov, naslednje
pravice:
Pravica do preklica privolitve
Če ste kot uporabnik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali več določenih
namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost
obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kot uporabnik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v
zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in
določenih informacij.
Pravica do popravka osebnih podatkov
Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne
osebne podatke v zvezi z vami. Kot uporabnik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do
dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
Kot uporabnik imate pravico doseči, da se vaši osebni podatki izbrišejo, kadar ne obstaja več
upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo.
Preprečitev obdelave je mogoča v posebnih okoliščinah:
•ko obdelava ni več potrebna v povezavi z namenom zbiranja in obdelave; ko uporabnik umakne
soglasje za obdelavo;
•ko uporabnik ugovarja obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; če je bila obdelava
nezakonita;

•ko je izbris potreben za izpolnitev pravnih obveznosti (pravo EU ali države članice); ko je obdelava
povezana s ponudbo storitev informacijske družbe otroku.
•Pravica do omejitve obdelave

Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
•če kot uporabnik oporekate točnosti osebnih podatkov;
•ko je obdelava nezakonita in kot uporabnik nasprotujete izbrisu ter zahtevate omejitev uporabe;
•ko podatki niso več potrebni za namen obdelave, kot uporabnik pa jih potrebujete za uveljavitev
pravnih zahtevkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov
Kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali
ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do ugovora obdelavi
Kot uporabnik lahko ugovarjate obdelavi v primeru obdelave za potrebe opravljanja nalog v javnem
interesu ali pri izvajanju javne oblasti ter direktnega marketinga (vključujoč profiliranje).
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Kot uporabnik imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri
imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v
Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami
krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Kot uporabnik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v
pisni obliki, naslovite na upravljavca, podjetje SUKI d.o.o., kar lahko storite tako, da nas kontaktirate
preko suki.trgovina@gmail.com.

