
 

 Domene SSL certifikati Deljeno gostovanje

Zakonski
okviri

Podatki, potrebni za izdajo
računa, se hranijo 10 let. 
 
Podatki: 

Ime in priimek oz. naziv
podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov

Podatki, potrebni za izdajo
računa, se hranijo 10 let. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv
podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov

Podatki, potrebni za izdajo računa, se hranijo
10 let. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov

Realizacija
naročenih
storitev

Podatki o lastniku, tehničnem
in administrativnem kontaktu
so nujni za izvedbo
registracije domene. 
 
Vsi zgoraj navedeni kontakti
se posredujejo v register
posamezne domene in so
javno na ogled v WHOIS
bazah. 
 
Poleg tega je v naši bazi
(podatek ni javen) zaveden
tudi podatek u uporabniku, ki
lahko upravlja s posamezno
domeno in podatek o
plačniku domene. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv
podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika (online
plačilo)
PayPal uporabniški račun
(samo za ta tip plačila)
TRR račun plačnika (v
primeru plačila prek TRR)

Podatki se beležijo samo pri
plačljivih certifikatih in so nujni
za izdajo certifikata s strani
pooblaščene organizacije za
izdajo certifikatov. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv
podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika (online
plačilo)
PayPal uporabniški račun
(samo za ta tip plačila)
TRR račun plačnika (v
primeru plačila prek TRR)

Ob aktivaciji paketa gostovanja se uporabniku
posredujejo dostopni podatki do nadzorne
plošče in FTP računa. 
 
Uporabnik lahko te podatke kadarkoli
spremeni. Če jih ne, so shranjeni v kopiji e-
poštnega sporočila, ki je bilo poslano
uporabniku. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika (online plačilo)
PayPal uporabniški račun (samo za ta tip
plačila)
TRR račun plačnika (v primeru plačila prek
TRR)

Ob migraciji podatkov uporabnika od drugega
ponunika k nam, pridobimo podatke paketa
gostovanja pri drugem ponudniku. To so
praviloma podatki za dostop do nadzorne
plošče, ob migraciji vsebine e-poštnih predalov
pa se pridobijo tudi gesla e-poštnih predalov.

Podatki
uporabnika

Poleg kontaktov, ki so
potrebni za registracijo
domene, nimamo dostopa do
drugih podatkov uporabnika.

Ob izdaji certifikata nimamo
dostopa do drugih podatkov
uporabnika. Če stranki
pomagamo pri namestitvi
certifikata, lahko pridobimo
dostopne podatke do paketa
gostovanja oz. strežnika.

Dostop imamo do vseh podatkov, ki se
nahajajo v zakupljenem paketu gostovanja. 
 
Do podatkov se dostopa samo zaradi
zagotavljanja podpore uporabnikom oz.
odpravljanja tehničnih težav. 
 
Dostop imamo do podatkov (vsebine), ki lahko
vključuje osebne podatke, če jih uporabnik
prenese na strežnik oz. v paket gostovanja. 
 
To vključuje tudi vse podatke, ki jih na strežnik
oz. paket gostovanja naložijo stranke
uporabnika. 
 
Do podatkov dostopamo v primeru težave s
spletno stranjo ali na zahtevo uporabnika. 
 
Podatki:

datoteke
podatkovne baze
e-poštna sporočila
dnevniški zapisi

Podatki se shranjujejo v varnostne kopije, do
katerih dostopamo samo takrat, ko je to nujno
potrebno (zahteva uporabnika, reševanje oz.



ponovna vzpostavitev strežnika ob tehnični
napaki). 
 
Z namenom zaznavanja in odpravljanja
ranljivosti v spletnih aplikacijah, zunanji
ponudnik Patchman (Patchman B.V.,
Neptunusstraat 27 A, 7521 WC Enschede,
The Netherlands) hrani kontaktne e-poštne
naslove navedene v nadzorni plošči
gostovanja oz. kontaktni naslov plačnika
gostovanja ter imena domen in imena datotek
v paketu gostovanja. 
 
Na strežniku se beležijo dostopi do paketa
gostovanja, ki vsebujejo uporabniško ime in IP
naslov.

 

 VPS strežniki Dostavljalec Spletne strani

Zakonski
okviri

Podatki, potrebni za izdajo računa, se hranijo 10 let. 
 
Podatki: 

Ime in priimek oz. naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov

Podatki, potrebni za
izdajo računa, se hranijo
10 let. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz.
naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov

Podatki, potrebni za izdajo
računa, se hranijo 10 let. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz.
naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov

Realizacija
naročenih
storitev

Ob aktivaciji VPS strežnika se uporabniku posredujejo
dostopni podatki do strežnika (uporabniško ime in geslo). 
 
Uporabnik lahko te podatke kadarkoli spremeni. Če jih
ne, so shranjeni v kopiji e-poštnega sporočila, ki je bilo
poslano uporabniku. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz. naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika (online plačilo)
PayPal uporabniški račun (samo za ta tip plačila)
TRR račun plačnika (v primeru plačila prek TRR)

Ob migraciji podatkov uporabnika od drugega ponudnika
k nam, pridobimo podatke za dostop do strežnika pri
drugem ponudniku. To so praviloma podatki za dostop do
strežnika in nadzorne plošče, ob migraciji vsebine e-
poštnih predalov pa se pridobijo tudi gesla e-poštnih
predalov.

Ob aktivaciji up. računa
se uporabniku
posredujejo dostopni
podatki (uporabniško ime
in geslo). 
 
Uporabnik lahko te
podatke kadarkoli
spremeni. Če jih ne, so
shranjeni v kopiji e-
poštnega sporočila, ki je
bilo poslano uporabniku. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz.
naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika
(online plačilo)
PayPal uporabniški
račun (samo za ta tip
plačila)
TRR račun plačnika (v
primeru plačila prek
TRR)

Ob aktivaciji up. računa se
uporabniku posredujejo
dostopni podatki
(uporabniško ime in
geslo). 
 
Uporabnik lahko te
podatke kadarkoli
spremeni. Če jih ne, so
shranjeni v kopiji e-
poštnega sporočila, ki je
bilo poslano uporabniku. 
 
Podatki:

Ime in priimek oz.
naziv podjetja
Naslov in kraj
ID za DDV (pravne
osebe)
E-poštni naslov
IP naslov plačnika
(online plačilo)
PayPal uporabniški
račun (samo za ta tip
plačila)
TRR račun plačnika (v
primeru plačila prek
TRR)

Podatki
uporabnika

Dostop imamo do vseh podatkov, ki se nahajajo v
zakupljenem paketu VPS gostovanja. 
 
Do podatkov se dostopa samo zaradi zagotavljanja
podpore uporabnikom oz. odpravljanja tehničnih težav. 
 
Dostop imamo do podatkov (vsebine), ki lahko vključuje
osebne podatke, če jih uporabnik prenese na strežnik oz.
v paket VPS gostovanja. 
 
To vključuje tudi vse podatke, ki jih na strežnik oz. paket
gostovanja naložijo stranke uporabnika. 

Imamo dostop do
uporabniškega računa.
Do njega ne dostopamo,
razen v primeru reševanja
zahtevkov tehnične
podpore oz.
preprečevanja pošiljanja
spam sporočil. 
 
Dostop imamo do vseh
podatkov v računu
uporabnika.

Imamo dostop do
uporabniškega računa. Do
njega ne dostopamo,
razen v primeru reševanja
zahtevkov tehnične
podpore oz. urejanje
spletna strani po naročilu
stranke. 
 
Podatki:

vsebina spletne strani



 
Do podatkov dostopamo v primeru težave s spletno
stranjo ali na zahtevo uporabnika. 
 
Seznam podatkov:

datoteke
podatkovne baze
e-poštna sporočila
dnevniški zapisi
Podatki se shranjujejo v varnostne kopije, do katerih
dostopamo samo takrat, ko je to nujno potrebno
(zahteva uporabnika, reševanje oz. ponovna
vzpostavitev strežnika ob tehnični napaki).

Za uporabnike, ki imajo naročeno Licenco za programsko
rešitev Patchman, z namenom zaznavanja in
odpravljanja ranljivosti v spletnih aplikacijah, zunanji
ponudnik Patchman (Patchman B.V., Neptunusstraat 27
A, 7521 WC Enschede, The Netherlands) hrani
kontaktne e-poštne naslove navedene v nadzorni plošči
gostovanja ter imena domen in imena datotek v paketu
VPS gostovanja. 
 
Na strežniku se beležijo dostopi do strežnika, ki
vsebujejo uporabniško ime in IP naslov.

Podatki:

seznam kontaktov
seznam e-poštnih
kampanj
statistika odzivov na
e-poštne kampanje
(prebranost) in dejanj
posameznih stikov
(kliki na povezave)

Podatki se shranjujejo v
varnostne kopije, do
katerih dostopamo samo
takrat, ko je to nujno
potrebno (zahteva
uporabnika, reševanje oz.
ponovna vzpostavitev
strežnika ob tehnični
napaki). 
 
Na strežniku se beležijo
dostopi do vmesnika, ki
vsebujejo uporabniško
ime in IP naslov.

vsebina izpolnjenih
kontaktnih obrazcev
statistika dostopov do
vmesnika za urejanje
strani
statistika obiskov do
spletne strani

Podatki se shranjujejo v
varnostne kopije, do
katerih dostopamo samo
takrat, ko je to nujno
potrebno (zahteva
uporabnika, reševanje oz.
ponovna vzpostavitev
strežnika ob tehnični
napaki). 
 
Na strežniku se beležijo
dostopi do urejevalnika, ki
vsebujejo uporabniško
ime in IP naslov.

 


