
pri Plinservis d.o.o. smo veseli vašega obiska na tej spletni strani in vašega zanimanja za naše izdelke. Ta spletna ponudba ni namenjena osebam, 
mlajšim od 18 let. Vsi na spletni strani podjetja Plinservis d.o.o. imenovani osebni podatki se shranjujejo in obdelujejo izključno v namen 
individualnega svetovanja, pošiljanja informacij o izdelkih ali predlaganju servisnih ponudb. Plinservis d.o.o. zagotavlja, da bomo vaše podatke 
obravnavali zaupno v skladu z veljavnimi določbami Zakona o varstvu podatkov. Osebni podatki so sestavljeni iz vseh informacij, ki se nanašajo na 
določeno ali določljivo fizično osebo, to vključuje na primer imena, naslove, telefonske številke in e-poštne naslove, ki so izraz identitete 
osebe.Načeloma hranimo vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno, da ponudimo naše spletne ponudbe in povezane storitve, ali dokler imamo 
utemeljen interes za hrambo podatkov (na primer, morda bomo imeli še vedno upravičen interes za trženje po navadni pošti tudi po izpolnitvi naših 
pogodbenih obveznosti). V vseh drugih primerih vaše osebne podatke izbrišemo, z izjemo podatkov, ki jih moramo hraniti za izpolnjevanje pravnih 
obveznosti (na primer, zaradi obdobij hrambe v skladu z davčnimi in komercialnimi kodami smo dolžni hraniti dokumente, kot so pogodbe in računi 
za določeno obdobje).Naši zaposleni so zavezani k zaupnosti in spoštovanju veljavnih zakonov o varstvu podatkov. Sprejemamo vse potrebne 
tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti in zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganji 
nenamernega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, sprememb ali nepooblaščenega razkritja ali dostopa. Naše varnostne ukrepe nenehno 
izboljšujemo v skladu s tehnološkim napredkom.Imate pravico, da od nas pridobite potrditev o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se, za 
dostop do vaših osebnih podatkov. V kolikor so izpolnjene zakonske zahteve, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov.Imate 
pravico do popravka netočnih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Ob upoštevanju namena obdelave imate pravico, da se nepopolni 
osebni podatki dopolnijo, vključno s predložitvijo dodatne izjave. To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene zaračunavanj ali računovodstva 
aliza katere velja zakonsko obvezno obdobje hrambe. Če dostop do takih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena.Če ste soglašali z 
obdelavo svojih podatkov, imate pravico, da umaknete soglasje s takojšnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov pred umikom vašega soglasja 
ostane nespremenjena.Imate pravico, da podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali, 
če je to tehnično izvedljivo, zahtevate, da te podatke prenesemo na tretjo osebo.

pridržujemo si pravico do spremembe naših ukrepov za varnost in varovanje podatkov, če je to potrebno zaradi tehničnega razvoja. V takih primerih 
bomo ustrezno spremenili obvestilo o varstvu podatkov.

Naš naslov :
PLIN SERVIS d.o.o.
Podgora pri Dolskem 53
1262 Dol pri Ljubljani

Blagovne in storitvene znamke
Če ni navedeno drugače, vse blagovne znamke na naših spletnih straneh ščiti pravo blagovnih in storitvenih znamk. To še posebej velja za Bosch, 
Junkers in Unical blagovne znamke, tablice z oznako tipov, logotipe podjetij in embleme. Na naših spletnih straneh uporabljene blagovne znamke in 
oblikovni elementi so lastnina na proizvodu umskega dela podjetja Bosch, Junkers in Unical. 

Brez garancij
Ta spletna stran je bila sestavljena z največjo možno skrbnostjo. Kljub temu Plinservis d.o.o. ne jamči za morebitne napake in nenatančnost na 
spletnih straneh vsebovanih informacij. Plinservis d.o.o. si prdržuje pravico do napak in izključuje vsako odgovornost za škodo, ki nastane 
neposredno ali posredno iz uporabe te spletne strani, kolikor ta ne temelji na naklepu ali hudi malomarnosti podjetja Plinservis. 
Brez licenc
Na naših spletnih straneh vsebovana lastnina na proizvodu umskega dela kot npr. patenti, blagovne znamke in avtorske pravice je zaščitena. Ta 
spletnastran ne daje licence za uporabo lastnine podjetja Plinservis d.o.o. ali lastnine tretjih oseb na proizvodu umskega dela. 
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Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafike, zvok, animacije in video kot tudi njihova razporeditev po naših spletnih straneh so zaščiteni z 
avtorskim pravom in drugimi zakoni o zaščiti. Vsebina teh spletnih strani se ne sme kopirati, širiti, spreminjati ali posredovati tretjim osebam v 
komercialne namene. Poleg tega nekatere naše spletne strani vsebujejo slike, za katere imajo avtorsko pravico tretje osebe. 

      

      


