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Politika zasebnosti in varstva podatkov

Free2move SAS se zaveda pomembnosti varstva osebnih podatkov.
Free2move si prizadeva, da so vaši osebni podatki zaščiteni in preprečuje njihovo zlorabo.
Z namenom izboljšanja tehnologije in uporabniške izkušnje zbiramo podatke preko
spletnega mesta in aplikacije Free2move ter preko naših drugih povezanih orodij. Te
informacije skrbno varujemo in z njimi ravnamo diskretno.
Glavni namen zbiranja vaših osebnih podatkov je zagotavljanje in izboljšanje storitev,
izdelkov in uporabniške izkušnje, ki jih vi in vse naše stranke pričakujete od nas.
Ta Politika zasebnosti opisuje, kako vaše osebne podatke obdelujeta Free2move SAS in C
Automobil Import d.o.o. kot upravljavca podatkov. Ta pravilnik o zasebnosti ureja način,
na katerega upravljavca obdelujeta osebne podatke svojih uporabnikov, kot je
opredeljeno spodaj in v skladu s spremenjenim francoskim zakonom št. 78-17 z dne 6.
januarja 1978 "Informatique et Libertés" (Informacijska tehnologija in svoboščine),
Splošna evropska uredba o varstvu podatkov 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (v
nadaljevanju "GDPR") in kakršni koli nacionalni predpisi, ki so jo prenesli v zakonodajo.
Vse navedeno se v nadaljevanju skupaj poimenuje kot »Zavezujoči predpisi«.
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1. O tej Politiki
Ta Politika zasebnosti se nanaša na Free2move SAS, poenostavljeno delniško družbo,
katere poslovni naslov je registriran na 45 rue de la Chaussée d'Antin, Paris, 75009, in je
registrirana pri Pariškem trgovskem in poslovnem registru pod številko 790 020 606 (v
nadaljevanju tudi: »Free2move«) in na katero koli osebo, ki se poveže s spletno stranjo, ki
je opredeljena v tej politiki, ali ki uporablja storitve Free2move (v nadaljevanju tudi:
»Uporabnik«).
Za namene te Politike zasebnosti, in za obdelave podatkov, opisane spodaj, se Free2move
šteje za upravljavca podatkov ali njihovega obdelovalca.
Kadar se v tej Politiki zasebnosti pojavi »Free2move«, »mi«, »nas« ali »naš«, se ti izrazi
nanašajo na Free2move SAS kot tudi na pogodbene partnerje, ki zagotavljajo storitev v
vaši državi.
Pravni opomnik:
Upravljavec podatkov v skladu z zakonom Informatique et Libertés (Informacijska
tehnologija in svoboščine) in GDPR določa sredstva in namene obdelave podatkov. Kjer
dva ali več upravljavcev skupaj določijo namene in sredstva obdelave podatkov, so
opredeljeni kot skupni upravljavci.
Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov in deluje v skladu s
pooblastilom in navodili upravljavca podatkov.
Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti Free2move, so opredeljeni na naslednji način:
»Uporabniški račun«: nanaša se na uporabnikov osebni prostor na spletnem
mestu, ki se uporablja za dostop do storitev, ki jih ponuja Free2move. Uporabniški
račun

ustvari

uporabnik

z

registracijo

prek

sledečega

URL:

https://www.Free2move.com/fr-FR/inscription
»Piškotki«: se nanaša na majhne besedilne datoteke, ki jih ustvari in postavi
imetnik obiskanega spletnega mesta na trdi disk uporabnikove naprave
(računalnik, pametni telefon, tablica ipd.) ali podobno tehnologijo sledenja.
Piškotki zlasti omogočajo identifikacijo Uporabnika ob prijavi v Uporabniški račun
in si zapomnijo podrobnosti računa.
»Voznik«: se nanaša na katerega koli Uporabnika, ki uporablja storitev, ki zahteva
ustvarjanje Profila voznika.
»Osebni podatki«: se nanaša na osebne podatke, kot so opredeljeni v členu 4(1)
GDPR, ki se nanaša na to Politiko zasebnosti.
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»Identifikatorji«: se nanaša na podatke za prijavo in zaupno geslo, ki uporabniku
omogočajo dostop do Uporabniškega računa. Podatke za prijavo sme uporabljati
izključno Uporabnik, ki je sam odgovoren zanje.
»Profil voznika«: se nanaša na stran na spletnem mestu, dostopno prek
uporabniškega računa, na kateri Voznik vpiše podatke, potrebne za najem vozila.
»Splošna uredba o varstvu podatkov« ali »GDPR«: se nanaša na Uredbo (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
»Storitve«: se nanaša na vse funkcije in storitve, ki jih ponuja Free2move na
svojem spletnem mestu.
»Spletno mesto«: se nanaša na spletno stran, dostopno na www.Free2move.com
in na Free2move mobilno aplikacijo, ki je dostopna preko trgovin z aplikacijami.
Spletno mesto vključuje vse spletne strani in funkcije, ki so na voljo uporabnikom.
»Obdelovalec«: se nanaša na fizično ali pravno osebo, javni organ, ponudnika
storitev ali kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu in po
navodilih Free2move v skladu s členom 4(8) GDPR.
»Obdelava«: se nanaša na katero koli dejanje iz člena 4(2) GDPR, ki se izvaja v zvezi
z osebnimi podatki v okviru izvajanja te Politike zasebnosti.
»Uporabnik«: se nanaša na katerega koli uporabnika interneta, ki ustvari
uporabniški račun in uporablja storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, bodisi
pasivno bodisi aktivno.
»Obiskovalec«: se nanaša na katerega koli uporabnika interneta, ki dostopa do
spletnega mesta, ne glede na to, ali je registriran kot Uporabnik ali ne.
»Kršitev varstva osebnih podatkov«: se nanaša na kršitev varnosti, kot je
opisano v členu 4(12) GDPR.

2. Funkcije spletne strani Free2move
Free2move kot upravljavec podatkov na svojem spletnem mestu zbira le osebne podatke,
ki so potrebni za namene, izrecno opisane spodaj:

Ustvarjanje in preverjanje uporabniškega računa
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Podrobnosti glede obdelave podatkov
Obdelava podatkov zajema:
- Registracijo na spletnem mestu, ki vam omogoča dostop do vašega Uporabniškega
računa in storitev, ki jih ponuja Free2move.
Pravna podlaga
Free2move obdeluje vaše podatke v skladu s Splošnimi pogoji uporabe, ki ste jih sprejeli
ob registraciji na spletnem mestu.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, to je naslov e-pošte, ime, priimek, telefonska
številka.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se hranijo še tri (3) leta po vaši zadnji uporabi Free2move storitve.
Prejemniki osebnih podatkov
Samo osebe, pooblaščene s strani Free2move, in podizvajalci, ki omogočajo izvedbo naših
storitev, imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se ne pošiljajo,
izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli drugi osebi. Prejemniki vaših osebnih
podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno storitev.
Za več informacij si oglejte razdelek, ki se nanaša na uporabljeno storitev.

Ustvarjanje in preverjanje Voznikovega profila

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira osebne podatke, ki so potrebni, da vam omogočimo najem ali uporabo
vozila v okviru zagotavljanja storitve.
Pravna podlaga
Izvedba pogodbe, ki je sklenjena s sprejemom Splošnih pogojev uporabe Free2move ob
registraciji na spletnem mestu.
Free2move je zakonsko obvezan, da se prepriča, da imate veljavno vozniško dovoljenje.
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Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaš osebni dokument, fotografija, vozniško dovoljenje in bančna kartica.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se hranijo še tri (3) leta po vaši zadnji uporabi Free2move storitve.
Bančni podatki se hranijo do preklica privolitve in/ali do poteka veljavnosti podatkov
bančne kartice.
Prejemniki osebnih podatkov
Samo osebe, pooblaščene s strani Free2move, in podizvajalci, ki omogočajo izvedbo naših
storitev, imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se ne pošiljajo,
izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli drugi osebi. Prejemniki vaših osebnih
podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno storitev.
Za več informacij si oglejte razdelek, ki se nanaša na uporabljeno storitev.

Odgovarjanje na vaše zahteve in pritožbe

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move obdeluje osebne podatke, da odgovori na zahteve in pritožbe, ki jih pošlje
Uporabnik preko razdelka "Kontaktiraj Free2move".
Pravna podlaga
Imamo zakoniti interes, da Uporabnikom zagotovimo najboljšo možno izkušnjo na
spletnem mestu, hkrati pa izboljšamo njegovo kakovost in vsebino.
Odgovori na zahteve in pritožbe potekajo izključno na podlagi uporabnikovega
predhodnega soglasja.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, vsebina vaše zahteve ali pritožbe in odgovor
nanjo, kot tudi vsi drugi osebni podatki, ki jih hrani Free2move in ki so nujno potrebni za
obdelavo vaše zahteve ali pritožbe.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
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Potem, ko je zahteva vložena, se vaši osebni podatki hranijo toliko časa, kolikor je
potrebno, da se jo obravnava.
V primeru pritožbe lahko vaše osebne podatke hranimo do poteka zastaralnega roka.
Trajanje zastaralnega roka je odvisno od vrste pogodbenega razmerja in strank, med
katerima je sklenjeno.
Prejemniki osebnih podatkov
Pooblaščeno osebje službe za stike s strankami in poprodajne službe Free2move, ter naši
podizvajalci, zadolženi za zahteve in pritožbe, kot je naš klicni center ali ponudniki storitev
asistence. Vaši osebni podatki se ne pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri
koli drugi osebi. Prejemniki vaših osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na
uporabljeno storitev.

Najboljša možna uporaba glasila Free2move

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Ko se na naši strani naročite na prejemanje novic, Free2move obdela vaš e-poštni naslov
za pošiljanje glasila, iz te storitve pa so izključene katere koli druge poštne storitve ali
storitve pošiljanja sporočil.

Pravna podlaga
Novice se pošiljajo na podlagi predhodne privolitve Uporabnika. Odjavite se lahko kadar
koli s klikom na povezavo za odjavo v glasilu.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaš e-poštni naslov.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Free2move hrani vaš e-poštni naslov, dokler se ne odjavite prek povezave za odjavo od
prejemanja glasila.
Prejemniki osebnih podatkov
Oddelek za trženje in komuniciranje Free2move. Služba za skrb za stranke. Tehnični in IT
oddelek.
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Ponudniki IT analitičnih, CRM in e-poštnih rešitev, ki jih uporablja Free2move. Vaši osebni
podatki se ne pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli drugi osebi.
Prejemniki vaših osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno storitev.

Izboljšanje spletnega mesta in njegovih funkcij ter zagotavljanje njihovega
pravilnega delovanja

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Obdelava podatkov zajema:
- splošno administracijo spletnega mesta
- statistično analizo obiskanosti strani
- splošno upravljanje varnosti spletnega mesta
- odlaganje piškotkov in drugih sledilnikov, o katerih najdete več podrobnosti v naši Listini
o upravljanju piškotkov.

Pravna podlaga
Imamo zakoniti interes, da Uporabnikom zagotovimo najboljšo možno izkušnjo na
spletnem mestu, hkrati pa izboljšamo njegovo kakovost in vsebino.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaši podatki za prijavo in podatki o uporabniku, ki vam omogočajo dostop do vašega
Uporabniškega računa in storitve Free2move.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Piškotki in drugi sledilci se lahko namestijo na uporabnikovo napravo za največ obdobje
trinajst (13) mesecev od datuma, ko so bili nameščeni.
Informacije, zbrane s tehnologijo za sledenje, se hranijo največ petindvajset (25) mesecev
od datuma, ko so bile zbrane.
Prejemniki osebnih podatkov
Oddelek za trženje in komuniciranje Free2move. Tehnični in IT Oddelek.
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Ponudniki analitičnih IT rešitev, ki jih uporablja Free2move. Vaši osebni podatki se ne
pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli drugi osebi. Prejemniki vaših
osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno storitev.

Pošiljanje naših
zadovoljstvom

promocijskih

ponudb

in

seznanitev

z

vašim

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move izvaja komercialne, marketinške, komunikacijske in/ali oglaševalske akcije, da
obvešča svoje stranke o promocijskih ponudbah. Ta dejanja vključujejo
- e-poštne kampanje, ki vas vabijo, da se naročite na glasilo Free2move ali da izkoristite
ugodnosti iz promocijskih ponudb,
- obveščanje naših strank po e-pošti o ponudbah, ki jih predlaga Free2move v zvezi z
njihovo poklicno dejavnostjo in ki jih bodo verjetno zanimale,
- pošiljanje anket, vprašalnikov o zadovoljstvu, študij ali statističnih podatkov za oceno
kakovosti naših storitev in predvidevanje potreb naših strank,
- organiziranje tekmovanj ali nagradnih iger, da lahko izkoristite ponudbe, darila in
promocije.
Kadar koli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za trženje, komunikacijske
ali oglaševalske namene s klikom na povezavo za odjavo v naših elektronskih sporočilih.
Pravna podlaga
Za posameznike: vaša privolitev za prejemanje sporočil in promocijskih ponudb od
Free2move in naš zakoniti interes za zagotavljanje zadovoljstva strank in njegovega
spremljanja.
Za podjetja: zakoniti interes Free2move za izvajanje trženja, komunikacijskih in
oglaševalskih akcij, da vam zagotovimo komercialne ponudbe v zvezi z vašo poslovno
dejavnostjo.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Podatki, ki jih vnesete ob ustvarjanju Uporabniškega računa.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
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Vaše osebne podatke hranimo, dokler se ne odjavite preko povezave za odjavo v naših
elektronskih sporočilih ali, če se ne odjavite, po preteku treh (3) let od zadnje uporabe
storitve Free2move.
Prejemniki osebnih podatkov
Oddelek za trženje in komuniciranje Free2move. Tehnični in IT Oddelek. Ponudniki IT
analitike, CRM in rešitev za pošiljanje e-pošte, ki jih uporablja Free2move, platforme
družbenih omrežij, podjetja za izvajanje analitike, marketinškega in oglaševalskega
svetovanja. Vaši osebni podatki se ne pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri
koli drugi osebi. Prejemniki vaših osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na
uporabljeno storitev.

Obravnava prošenj za zaposlitev

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move obdeluje vaše osebne podatke, da odgovori na vašo prijavo in spremlja
postopek prijave na prosta delovna mesta, objavljena v razdelku »Zaposlitvene možnosti«
na spletnem mestu.
Pravna podlaga
Obdelava prijav poteka zaradi izvajanja ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi. Free2move ima zakoniti interes za organizacijo svojih postopkov
zaposlovanja.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Vaši identifikacijski in kontaktni podatki ter priloge k vaši prijavi (CV, motivacijsko pismo).
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Če bo vaša prijava uspešna, bo Free2move hranil vaše osebne podatke za čas trajanja
vaše zaposlitve in za obdobje petih (5) let po vašem odhodu iz kakršnega koli razloga.
Nekateri osebni podatki se lahko hranijo dlje časa, če to zahteva zakon ali drug predpis.
Če vaša prijava ne bo uspešna, bo Free2move hranil vaše osebne podatke za obdobje
dveh (2) let od datuma vaše prijave na spletnem mestu, razen če podate pisno soglasje za
hrambo v bazi podatkov Free2move po preteku tega obdobja.
Prejemniki osebnih podatkov
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Oddelek za kadrovske zadeve Free2move, upravni in finančni oddelek ter Pravni oddelek,
kot tudi podizvajalci, ki opravljajo storitve v zvezi z zaposlovanjem, začasnim opravljanjem
dela, samostojno administracijo in ponudniki svetovalnih storitev, ki jih angažira
Free2move. Ti ponudniki storitev so zavezani k varstvu zaupnosti. Vaši osebni podatki se
ne pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli drugi osebi. Prejemniki vaših
osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno storitev.

Obravnava zahtevkov za uveljavljanje pravic v zvezi z informacijskimi
tehnologijami

Podrobnosti glede obdelave podatkov
Ta obdelava podatkov zajema vsa dejanja, potrebna za obravnavo zahtev za uveljavljanja
pravic in svoboščin v zvezi z informacijskimi tehnologijami, poslanih Free2move
(razvrstitev zahteve, preiskava, izvajanje posebnih tehničnih operacij itd.).
Pravna podlaga
Naša pravna obveznost, ki izhaja iz 15. in naslednjih členov GDPR, 48. člena in naslednjih
po francoskem zakonu o varstvu podatkov in po slovenski zakonodaji, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
Ko uveljavljate svoje pravice in svoboščine v zvezi z informacijsko tehnologijo, Free2move
zbira osebne podatke, potrebne za odgovor na vašo zahtevo. To so vaši identifikacijski in
kontaktni podatki, podrobnosti glede vaše zahteve za uveljavljanje vaših pravic in
svoboščin v zvezi z informacijsko tehnologijo, ter po potrebi kopija osebnega dokumenta
ali enakovrednega dokumenta, ki dokazuje vašo istovetnost.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki se hranijo celo koledarsko leto, v katerem je bila zahteva prejeta, in
naslednjih pet (5) let od datuma, ko so bili zbrani.
V primeru uveljavljanja pravice do ugovora se osebni podatki hranijo šest (6) let od
prejema zahteve v skladu z veljavnimi zastaralnimi roki.
Kopije osebnih dokumentov, ki jih pošljete Free2move:
- Se nemudoma izbrišejo, če pooblaščena oseba za varstvo podatkov (v nadaljevanju kot
"DPO") ni pristojna za obravnavo zahteve, razen če je potrebno zahtevo posredovati
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ustreznemu oddelku ali če je zahteva pravilno naslovljena na DPO in ne zahteva
predložitve osebnega dokumenta;
- V vseh ostalih primerih izbrisani v roku enega (1) leta po prejemu zahteve.
Prejemniki osebnih podatkov
DPO in osebje Free2move ter ponudniki storitev Free2move, katerih sodelovanje zahteva
DPO. Vaši osebni podatki se ne pošiljajo, izmenjujejo, prodajajo ali sporočajo kateri koli
drugi osebi. Prejemniki vaših osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na uporabljeno
storitev.

3. Storitve Free2move
Free2move zbira samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za izrecno navedene
namene pri vsaki od storitev, v kapaciteti kot upravljavec osebnih podatkov.

3.1. Kratkoročni najem
Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči rezervacijo in najem
razpoložljivega vozila, ki ustreza vašim potrebam.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
rezervacija in najem vozila
odklepanje vozila (za vozila, ki so dostopna 24/7)
popis opreme ob prevzemu
vračilo vozila
popis opreme ob oddaji
fakturiranje najemnine
kjer to pride v poštev, obravnavanje zahtevkov za pomoč pri okvari in
popravilih, in pomoč pri pritožbi ali reševanje pritožb
razvoj statistike
Pri tovrstni obdelavi podatkov ima Free2move sklenjeno pogodbo z izvajalci, pri katerih
ste opravili rezervacijo, pri čemer je vsak izmed njih soodgovoren v smislu 26. člena GDPR.
Free2move in ti izvajalci so se tako skupaj zavezali k obveščanju vas o naravi te obdelave
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podatkov, vaših pravicah in izvajanju ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Podrobnosti o funkcijah te obdelave podatkov so opisane spodaj.
Pravna podlaga
Izvrševanje pogodbe skladno s Splošnimi pogoji najema vozila, ki ste jih sprejeli tedaj, ko
ste rezervirali vozilo, kot tudi skladno s ponudbo za najem in rezervacijo vozila, ki se štejejo
kot posebni pogodbeni pogoji, ki dopolnjujejo Splošne pogoje najema vozila.
Podatki o geolokaciji vozil se zbirajo samo za vozila, ki so dostopna 24 ur na dan in le, ko
se vozilo parkira in zaklene, če ste podali vaše predhodno soglasje.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
− podatki vašega Uporabniškega računa in Profila voznika,
− čas in kraj vašega odhoda in prihoda,
− podatki o vozilu in njegovi uporabi,
− podatki, ki so potrebni za pripravo popisa opreme ob prevzemu in oddaji,
− podatki v zvezi s plačili in depoziti (vključno z vsemi neporavnanimi plačili in zamudami),
izdajanje računov in promocijskimi ugodnostmi,
− podatki, potrebne za odgovor na vašo zahtevo za pomoč, odpravljanje težav in pritožbe,
− statistični podatki,
− po potrebi podatki o prekrških, storjenih med najemom,
− podatki v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, nesrečo, izgubo, krajo, poskusom kraje,
požarom, trčenjem ali drugo škodo na vozilu.
Free2move lahko zbira tudi podatke o geolokaciji vozila, da vam omogoči, da koristite
storitve pomoči in okvare v primeru škode, nesreče, izgube, kraje ali nezgode katere koli
vrste.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje tri (3)
leta od datuma, ko ste nazadnje uporabljali storitve Free2move, razen če obstaja pravna
obveznost hraniti jih dlje časa za računovodske ali davčne namene.
Geolokacijski podatki se hranijo dva (2) meseca od datuma zbiranja.
13
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Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− agenti, ki sestavljajo mrežo pridobiteljev licenc, ki so odgovorne za dostavo in vračilo
vozila,
− ponudniki finančnih storitev in storitev zbiranja plačil (plačilne storitve, obračunavanje,
upravljanje z zamudami s plačili, odkrivanje goljufivih transakcij),
− ponudniki IT in varnosti,
− ponudniki storitev, ki vgrajujejo in povezujejo tehnologijo,
− zavarovalnice in zavarovalni posredniki,
− ponudniki pomoči, storitev ob okvarah, servisiranja, vzdrževanja in popravil vozil,
− ponudniki tehničnih pregledov in prijav škode,
− ponudniki klicnih centrov,
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki sodeluje pri zagotavljanju storitve v imenu
Free2move,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni organ, pristojen za prometne prekrške. Če Free2move prejme odločbo o
prekršku zaradi prehitre vožnje ali nepravilnega parkiranja med vašim najemom
avtomobila, bo vaša identiteta sporočena omenjenemu organu za namen izvedbe
postopka,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

3.2. Naročnina in srednjeročni najem (Avto na zahtevo)
Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči najem vozila s časovno vezavo
ali brez nje, kot ustreza vašim potrebam.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
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vzpostavitev stika in izdelava predračuna
preverjanje izpolnjevanja meril za upravičenost do storitve
sklenitev naročniške pogodbe s časovno vezavo ali brez nje glede na vaše
potrebe
izvajanje naročniške pogodbe, ki lahko vsebuje časovno vezavo ali ne
prevzem in vračilo vašega vozila
razvoj statistike
kjer je potrebno, upravljanje zahtevkov za pomoč pri okvari, vzdrževanje ali
zamenjavo, ali obravnavanje reklamacij

Pravna podlaga
Izvrševanje naročniške pogodbe, ki lahko vsebuje ali ne vsebuje časovno vezavo "Avto na
zahtevo", kar vključuje izvrševanje Splošnih pogojev najema, posebnih pogojev, pogojev
pomoči in, če je sklenjeno, pogoje zavarovanja.
Podatki o geolokaciji vozila se zbirajo le z vašim predhodnim soglasjem.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
− podatki, potrebni za izdelavo predračuna, ki ustreza vašim potrebam, in naročniške
pogodbe z ali brez časovne vezave (identifikacijski in kontaktni podatki, podatki o naslovu,
vozniško dovoljenje, podatki, potrebni za preverjanje plačilne sposobnosti),
− podatki o vozilu in njegovi uporabi,
− podatki, potrebni za pregled vozila ob prevzemu,
− podatki za sestavo zapisnika o vračilu vozila,
− podatki o plačilih (vključno z morebitnimi neporavnanimi plačili in zamudami) za
neposredno bremenitev mesečnih plačil naročnine (vključno z bančnimi podatki) in, kjer
so prisotni, morebitnih garantih, sonajemnikih in/ali porokih,
− podatki, potrebni za odgovor na vaše zahteve po pomoči, vzdrževanju, zamenjavi ali
reklamaciji,
− statistični podatki, zlasti za namene predvidevanja vzdrževanja in sprememb naročniške
pogodbe v prihodnosti,
− po potrebi podatki o prekrških, storjenih med najemom,
− podatki v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, naj gre za nesrečo, izgubo, krajo, poskus kraje,
požar, trk ali drugo škodo na vozilu.
15
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Free2move lahko zbira tudi podatke o geolokaciji vozila, da vam omogoči, da jih izkoristite
storitve pomoči in odpravljanju okvar v primeru škode, nesreče, izgube, kraje ali druge
vrste težav.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje tri (3)
leta od vaše zadnje uporabe storitev Free2move ali od vašega zadnjega stika z nami, naj
vam pripravimo ponudbo, razen če obstaja zakonska obveznost hrambe podatkov za
daljše obdobje za računovodske ali davčne namene.
Geolokacijski podatki se hranijo dva (2) meseca od datuma zbiranja.
Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− ponudniki finančnih storitev in storitev zbiranja plačil (plačilne storitve, obračunavanje,
upravljanje z zamudami s plačili, odkrivanje goljufivih transakcij),
− ponudniki IT in varnosti,
− zavarovalnice in zavarovalni posredniki,
− ponudniki storitev, ki vgrajujejo in povezujejo tehnologijo,
− ponudniki pomoči, vključno s pomočjo pri prevozu vozil, storitvami v primeru okvare,
vzdrževanja in popravil,
− ponudniki tehničnih pregledov in prijav škode,
− ponudniki elektronskega podpisa,
− ponudniki klicnih centrov,
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki zagotavlja storitve kot tretja oseba in deluje
v imenu Free2move,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni organ, pristojen za prometne prekrške. Če Free2move prejme odločbo o
prekršku zaradi prehitre vožnje ali nepravilnega parkiranja med vašim najemom
avtomobila, bo vaša identiteta sporočena omenjenemu organu za namen izvedbe
postopka,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.
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3.3. Souporaba avtomobila (Carsharing)
Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči lociranje samopostrežnih vozil
na voljo v vaši bližini in za najem vozila po vaši izbiri.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
iskanje razpoložljivih vozil okoli vas
rezervacija in odklepanje vozila
vračilo in zaklepanje vozila
zaračunavanje za vašo pot
kadar so podani, upravljanje zahtevkov za popravila, pomoč ali upravljanje
pritožb
razvoj statistike

Pravna podlaga
Izvrševanje pogodbenega razmerja, kot je opredeljeno s Splošnimi pogoji najema
avtomobila, ki ste jih sprejeli, ko je bilo vozilo rezervirano, in Splošnimi pogoji uporabe
storitve Souporabe avtomobila.
Geolokacijski podatki iz vašega pametnega telefona in vozila se zbirajo z vašim
predhodnim soglasjem. Ti podatki so potrebni, da lahko najdete razpoložljiva vozila v vaši
bližini.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
− podatki vašega Uporabniškega računa in Profila voznika,
− vašo lokacijo ter začetni in končni čas najema,
− podatke v zvezi z vozilom in njegovo uporabo, vključno s prevoženo potjo,
− podatki v zvezi s plačilom, izdajanjem računov ali promocijskimi ugodnostmi,
− podatki, potrebni za odgovor na vaš zahtevek za pomoč, odpravljanje težav oz. pritožbo,
− statistični podatki,
− po potrebi podatki o prekrških, storjenih med najemom,
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− podatki v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, nesrečo, izgubo, tatvino, poskusom kraje,
požarom, trkom, umazanijo, poškodbo ali drugo škodo na vozilu.
Free2move lahko zbira tudi vaše geolokacijske podatke, da vam omogoči lociranje
razpoložljivih vozil v vaši bližini in koriščenje storitve pomoči in reševanja v primeru škode,
nesreče, izgube, kraje ali kakršne koli težave.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje (tri) 3
leta od datuma, ko ste nazadnje uporabljali storitve Free2move, razen če zakon od nas
zahteva, da jih hranimo dlje časa za računovodske ali davčne namene.
Geolokacijski podatki se hranijo dva (2) meseca od datuma zbiranja.
Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− ponudniki finančnih storitev in storitev zbiranja plačil (plačilne storitve, obračunavanje,
upravljanje z zamudami s plačili, odkrivanje goljufivih transakcij),
− ponudniki IT in varnosti,
− zavarovalnice in zavarovalni posredniki,
− ponudniki storitev, ki vgrajujejo in povezujejo tehnologijo,
− ponudniki pomoči, servisov ob okvarah, vzdrževanja, čiščenja, polnjenja in popravil vozil,
− ponudniki tehničnih pregledov in prijav škode,
− ponudniki klicnih centrov,
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki zagotavlja storitve v imenu Free2move,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni organ, pristojen za prometne prekrške. Če Free2move prejme odločbo o
prekršku zaradi prehitre vožnje ali nepravilnega parkiranja med vašim najemom
avtomobila, bo vaša identiteta sporočena omenjenemu organu za namen izvedbe
postopka,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

18

Politika zasebnosti in varstva podatkov

Datum: 09/2022

3.3. Električno polnjenje (Charge My Car)
Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči polnjenje vozila v skladu z vašimi
potrebami.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
iskanje združljivih polnilnih postaj v bližini ali na vaši poti
načrtovanje poti, prilagojene vašemu vozilu in življenjski dobi njegove
baterije
priključitev na vozilo
aktiviranje in zaustavitev polnjenja iz vašega pametnega telefona ali s
kartico za polnjenje »carte de recharge« Free2move
sklenitev mesečne naročnine in plačilo polnjenja
spremljanje porabe energije na vašem pametnem telefonu s Free2move
aplikacijo
spremljanje napolnjenosti baterije in geolokacije vozila za izračun poti
razvoj statistike

Pravna podlaga
Izvrševanje pogodbenega razmerja, kot je opredeljeno s Splošnimi prodajnimi pogoji, ki
ste jih sprejeli ob začetku uporabe storitve Charge My Car in Splošnimi pogoji uporabe
aplikacije Free2move.
Podatki o geolokaciji vozila in vašega pametnega telefona se zbirajo samo z vašo
predhodno privolitvijo. Ti podatki so potrebni, da lahko poiščete polnilne postaje v bližini
vašega vozila in za izračun vaše poti.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
− podatki vašega Uporabniškega računa,
− podatki v zvezi z naslovom za dostavo in izstavitvijo računa za polnjenje kartice „carte
de recharge“ ob odtegnitvi mesečne naročnine,
− podatki o vašem vozilu, vključno z VIN, stanjem napolnjenosti in potjo,
− podatki v zvezi s plačilom, izdajanjem računov ali promocijskimi ugodnostmi,
− podatki, potrebni za odgovor na vaše zahteve za pomoč ali pritožbe,
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− statistični podatki.
Free2move zbira tudi vaše podatke o geolokaciji, da lahko poiščete polnilne postaje na
oziroma blizu vaše poti, spremljate svojo pot in locirate svoje vozilo za izračun poti.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje tri (3)
leta od zadnje uporabe storitev Free2move, razen če predpisi od nas zahtevajo, da jih
hranimo dlje časa za računovodske ali davčne namene.
Vaši geolokacijski podatki se hranijo dva (2) meseca od datuma, ko so bili zbrani. Kadar
koli lahko deaktivirate geolokacijo v nastavitvah vašega pametnega telefona.
Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− ponudniki navigacijskih rešitev,
− ponudniki logistike,
− ponudniki klicnih centrov,
− ponudniki IT in varnosti,
− ponudniki finančnih storitev in storitev zbiranja plačil (plačilne storitve, obračunavanje,
upravljanje z zamudami s plačili, odkrivanje goljufivih transakcij),
− zavarovalnice in zavarovalni posredniki,
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki deluje kot tretja oseba in zagotavlja storitve
v imenu Free2move, zlasti tisti, ki upravljajo polnilne postaje, polnjenje polnilnih kartic in
načrtovanje potovanja,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

3.4. Parkiranje
Podrobnosti glede obdelave podatkov
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Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči rezervacijo razpoložljivega
parkirnega mesta, ki ga ustreza vašim potrebam.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
da vam omogočimo, da poiščete razpoložljiva parkirišča, ki ustrezajo vašim
potrebam
da vam omogočimo rezervacijo parkirnega mesta
fakturiranje uporabljenega parkirnega mesta
razvoj statistike

Pravna podlaga
Izvrševanje pogodbenega razmerja, kot je opredeljeno s Splošnimi pogoji Free2move za
parkiranje, najem prostorov in Splošnimi pogoji poslovanja družbe, ki upravlja parkirišče,
ki ste jih sprejeli ob rezervaciji storitve.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
− podatki vašega Uporabniškega računa,
− datum in kraj oddaje in prevzema vašega vozila,
− registrska tablica vašega vozila, če je izbrano parkirišče opremljeno z avtomatskim
čitalcem tablic,
− podatki v zvezi s plačilom, izdajanjem računov ali promocijskimi ugodnostmi,
− podatki, potrebni za odgovor na vaše zahteve za pomoč ali pritožbe,
− statistični podatki,
− če želite parkirati v bližini letališča, lahko vnesete ime letalske družbe, s katero letite, in
številko vašega leta.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje tri (3)
leta od zadnje uporabe storitev Free2move, razen zakonodaja zahteva, da jih hranimo dlje
za računovodske ali davčne namene.
Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− podjetjem, ki upravlja izbrano parkirišče,
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− ponudniki finančnih storitev in storitev zbiranja plačil (plačilne storitve, obračunavanje,
upravljanje z zamudami s plačili, odkrivanje goljufivih transakcij),
− ponudniki IT in varnosti,
− zavarovalnice in zavarovalni posredniki,
− ponudniki klicnih centrov,
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki zagotavlja storitev v imenu Free2move,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

4. Poslovne rešitve Free2move
4.1. Kartica mobilnosti
Podrobnosti glede obdelave podatkov
Free2move zbira vaše osebne podatke, da vam omogoči dostop do kartice mobilnosti, ki
jo lahko uporabljate za plačevanje in ki ustreza vašim potrebam.
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
omogočanje vam in vašim zaposlenim, da izkoristite prednosti kartice
mobilnosti (račun mobilnosti in plačilna kartica za dostop do vseh
ponudnikov mobilnosti)
omogočanje, da dodelite proračun, namenjen mobilnosti, vsakemu od vaših
zaposlenih in da spremljate stroške (parkirišče, gorivo, vlak, letalo, cestnine,
najem itd.)
vašim zaposlenim omogočite neposredno plačilo stroškov poklicne
mobilnosti s kartico mobilnosti ali s svojim pametnim telefonom (električno
polnjenje, gorivo ali drugi stroški mobilnosti)
kontaktiranje enega od naših svetovalcev
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Pravna podlaga
Izvrševanje pogodbenega razmerja, kot je opredeljeno s Splošnimi pogoji Free2move za
uporabo kartice mobilnosti, in zakoniti interes za obdelavo podatkov zaposlenih pri
pogodbeni stranki z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja.
Podrobnosti o zbranih osebnih podatkih
- identifikacijski in kontaktni podatki, to so imena, priimki, elektronski naslovi in telefonske
številke zaposlenih,
- podatki za prijavo v platformo za upravljanje računa in spletno aplikacijo,
- podatki o uporabi kartice mobilnosti,
- podatki, ki se nanašajo na plačilo (vključno z morebitnimi neporavnanimi plačili in
zamudami), podatki za obračune in glede promocijskih ugodnosti.
Trajanje hrambe osebnih podatkov
Podatke, potrebne za upravljanje našega poslovnega odnosa, hranimo za obdobje tri (3)
leta od zadnje uporabe storitev Free2move, razen če zakon zahteva, da jih hranimo dlje
časa za računovodske ali davčne namene.
Prejemniki osebnih podatkov
Free2move lahko deli vaše osebne podatke z:
− kateri koli poslovni partner ali dobavitelj, ki zagotavlja storitve v imenu Free2move, še
posebej vsak ponudnik korporativnih plačilnih kartic, računovodskih aplikacij in rešitve
Saas,
− podjetja, ki pripadajo skupini Stellantis,
− lokalni upravni ali sodni organi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi,
tudi kot odgovor v pravnem postopku, kot je sodna odredba ali sodni poziv ali zaradi
ravnanja v skladu z drugimi nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

5. Piškotki
Ko se povežete s spletnim mestom, samodejno beležimo podatke o vaši uporabi
spletnega mesta in informacije, pridobljene iz vašega spletnega brskalnika.
Te podatke zbiramo na dva načina:
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- Dnevniške datoteke: Ko uporabljate naše spletno mesto, se lahko samodejno
zabeležijo v dnevnike našega strežnika podatki o povezavi, kot so vaš naslov IP, vaše
uporabniško ime, vaš operacijski sistem in njegova lokacija, vrsta brskalnika, ki ga
uporabljate, strani, ki ste jih obiskali.
- Piškotki: Ko obiščete našo spletno stran, se piškotki shranijo v vašo napravo. Ti piškotki
nam omogočijo, da vas preverimo in identificiramo, pospešimo vašo navigacijo po našem
spletnem mestu in omogočajo dostop do različnih funkcij spletnega mesta.
Če ne želite, da se vaši osebni podatki zbirajo s piškotki, lahko zavrnete uporabo piškotkov
na vstopni strani spletnega mesta. Vendar pa lahko to zmanjša zmogljivost in
funkcionalnost platforme in njenih orodij. Za več informacij glejte našo Politiko upravljanja
piškotkov.
Tehnični ali funkcionalni piškotki
Nekateri piškotki zagotavljajo, da nekateri deli spletnega mesta delujejo pravilno in da si
zapomnijo vaše uporabniške nastavitve. Funkcionalni piškotki vam olajšajo obisk naše
strani. To pomeni, da vam ob obisku našega spletnega mesta ni treba vsakič vnašati istih
podatkov. Te piškotke lahko namestimo brez vašega soglasja.
Analitični piškotki
Za optimizacijo uporabniške izkušnje na našem spletnem mestu uporabljamo analitične
piškotke. Ti analitični piškotki nam omogočajo pridobivanje informacij o uporabi našega
spletnega mesta. Za namestitev analitičnih piškotkov vas bomo prosili za pisno privolitev.
Oglaševalski piškotki
Na tej strani ne uporabljamo oglaševalskih piškotkov.
Gumbi družbenih medijev
Na naše spletno mesto smo vključili gumbe, tako da lahko uporabniki promovirajo spletne
strani ali jih delijo na družbenih omrežjih, kot je Facebook.
Prosimo, preberite izjave o zasebnosti teh družbenih omrežij (ki se lahko občasno
spremenijo), da se seznanite s tem, kaj počnejo z vašimi osebnimi podatki, obdelanimi s
temi piškotki.
Podrobnosti o piškotkih, ki jih uporabljamo
Google Analytics
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Za statistiko spletnih strani uporabljamo Google Analytics. Za več informacij preberite
Google Analytics Politiko zasebnosti.

6. Vaše pravice
V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov in GDPR imate naslednje pravice:
pravica do dostopa (15. člen GDPR),
pravica do popravka (16. člen GDPR) in do posodobitve;
pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov (17. člen GDPR), če so netočni,
nepopolni, dvoumni, zastareli, ali kadar je njegovo zbiranje, uporaba, sporočanje
ali hramba prepovedano;
pravica do preklica vaše privolitve kadar koli (člen 13-2c GDPR);
pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR);
pravica do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov (21. člen GDPR);
pravica do prenosljivosti podatkov, ki ste nam jih posredovali, kadar so predmet
avtomatizirane obdelave na podlagi vaše privolitve ali pogodbe (20. člen GDPR);
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo osebnih
podatkov (77. člen GDPR) ;
pravica določiti, kaj se bo z vašimi osebnimi podatki zgodilo po vaši smrti in do
izbire, ali bomo vaše podatke razkrili določeni tretji osebi ali ne. V primeru vaše
smrti in v odsotnosti vaših navodil se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke
uničili, razen če je njihova hramba potrebna za dokazne namene ali za izpolnitev
zakonske obveznosti.
Uveljavljanje teh pravic lahko zahtevate po e-pošti na privacy@Free2move.com ali po
pošti na Free2move, Service Commercial - Vos droits - 45 rue de la Chaussée d'Antin, Pariz,
Francija, 75009. V primeru dvoma o vaši identiteti boste morda morali predložiti dokazilo
o identiteti.
Če želite izvedeti več o svojih pravicah, si lahko ogledate tudi spletno stran lokalnih oblasti,
ki so pristojne za varstvo osebnih podatkov.
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7. Varnost podatkov
Free2move in njegovi morebitni obdelovalci podatkov se zavezujejo, da bodo izvajali vse
tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov in
zaupnost vaših osebnih podatkov glede na trenutna tehnična sredstva in bodo sledili
določbam spremenjenega Loi informatique et Libertés (Zakon o informacijski tehnologiji
in svoboščinah), Evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona št. 2018133 z dne 26. februarja 2018 "ki vsebuje različne določbe za prilagoditev prava Evropske
unije na področju varnosti".
Vaše podatke varno zbira, shranjuje in upravlja naš ponudnik storitev gostovanja: Amazon
Web Services (AWS).
Free2move sprejme potrebne previdnostne ukrepe glede narave vaših osebnih podatkov
in tveganj, ki jih predstavlja obdelava podatkov, da ohranimo varnost vaših osebnih
podatkov, in zlasti za preprečitev njihovega spreminjanja, izgube ali dostopa do njih
nepooblaščenim tretjim osebam (to vključuje fizično varovanje prostorov, postopek
avtentikacije za naše stranke z osebnim in varnim dostopom prek zaupnih identifikatorjev
in gesel, beleženje povezav, šifriranje določenih podatkov ipd.).

8. Prenos vaših podatkov izven EU
Večino procesov, postopkov in sistemov Free2move se lahko deli s hčerinskimi družbami
Free2move. V vsakem primeru zagotavljamo, da je dostop do vaših osebnih podatkov
omejen na zaposlene, ki jih potrebujejo, in da vsi zaposleni razumejo, kako in zakaj
varujemo vaše osebne podatke.
Osebni podatki, ki jih zbira Free2move, se hranijo in obdelujejo v Evropski uniji, kjer se
nahaja Free2move.
Vaše osebne podatke lahko prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj Evropske unije,
še posebej, če uporabljate storitve Free2move v državi zunaj Evropske unije ali v kontekstu
storitev skrbi za stranke, reševanja zahtev in pritožb.
Preden prenesemo osebne podatke izven Evropske unije, zagotovimo, da so vzpostavljeni
mehanizmi za prenos, ki so v skladu z zahtevami uredbe EU za zaščito vaših osebnih
podatkov.
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Posodobitev Politike zasebnosti
Ta Politika zasebnosti se lahko kadar koli spremeni, zlasti v skladu z različnimi
spremembami zakonodaje in drugih predpisov. V takih primerih lahko Uporabnik najde
posodobljeno različico na spletnem mestu.
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