
1. UVOD 

Svaki korisnik je dužan pročitati uvjete zaštite podataka. Svakim korištenjem stranice, smatra se da je 
korisnik suglasan, da je pročitao i razumio uvjete zaštite podataka. Stranica „www.dives-rasadnik.hr 
je u vlasništvu tvrtke „Dives rasadnik i vrtovi d.o.o. Ukoliko korisnik nije suglasan s uvijetima dužan je 
napustiti stranicu i/ili prestati s korištenjem iste. 

2. PROMJENE POVJERLJIVOSTI PODATAKA 

Dives rasadnik i vrtovi ima pravo izmijeniti tekst u  uvjetima zaštite podataka. Svaka izmjena biti će 
objavljena na internetskoj stranici. Korisnik je dužan pročitati nove uvjete, te ukoliko nastavi s 
korištenjem stranice, smatrati će se da je korisnik razumio te da je suglasan s uvjetima zaštite 
podataka. 

3. PRIKUPLJENE INFORMACIJE I NJIHOVO KORIŠTENJE 

Dives Rasadnik i vrtovi prikuplja podatke registracijom na shop te njegovim korištenjem. Dives d.o.o. 
je ovlašten koristiti podatke u vidu obavještavanja korisnika o novim proizvodima, i trenutačnim 
akcijama te u rješavanju mogućih novonastalih problema vezano uz korisnički račun, kao izdavanje 
nove lozinke. Korisnik može u svakom trenutku odbiti daljnje dobivanje obavijesti preko e-mail 
adrese shopa. Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao 
dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće 
mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Osobni podaci korisnika neće se koristiti u nikakve 
druge svrhe, kao ni u trećim Internet stranicama. 

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila 
korisnika. U e- mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje 
informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje 
informacija o svom korisničkom računu. 

4. OBJAVLJIVANJE PODATAKA 

Dives d.o.o. neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti 
informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama čiji je Dives d.o.o. član. U to spada isključivo 
objavljivanje podataka na paketima koji se šalju, te na fakturama i računima Dives-a d.o.o. Dives 
d.o.o. će otkriti podatke trećoj osobi pod zahtjevom zakona ili sudskog naloga. Svaka ostala obrada 
podataka, će biti u suglasnosti sa korisnikom. 

5. BRISANJE PODATAKA 

Svaki korisnik ima pravo tražiti brisanje podataka iz baze u bilo kojem trenutku. 

6. ZAŠTITA PODATAKA 

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od 
neovlaštenog otkrivanja ili pristupa poduzete su tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Korisnik je 
dužan svoju zaporku držati u tajnosti. Dives Rasadnik i vrtovi nije odgovoran za prijenos podataka od 
treće strane neovlaštenim metodama treće strane. Podaci o korisniku se nalaze u bazi podataka 
stranice i služe za praćenje narudžbi.   

7. PRIMJENA UVJETA  

Uvjeti stupaju na snagu od 20.11.2019 

Službeni se može kontaktirati na: divesobrt@gmail.com 


