
POLITIKA ZASEBNOSTI FURLA 

Ta politika zasebnosti opredeljuje, kako podjetje Furla S.p.A., družba italijanskega prava s sedežem na 
naslovu Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italija (»podjetje Furla«), obdeluje vaše 
osebne podatke v skladu s Splošno uredbo EU 2016/679 (»uredbo GDPR«) ter zakonom o varstvu 
podatkov, ki velja v vaši državi, ozemlju ali kraju (skupaj z uredbo GDPR, »zakoni o zasebnosti«).  
 
Verjamemo, da je varstvo osebnih podatkov temeljnega pomena za naše podjetniške dejavnosti, in vam 
želimo zagotoviti vse informacije, ki vam omogočajo nadzor nad uporabo vaših osebnih podatkov ter, 
kjer je potrebno, podajanje soglasja k njihovi obdelavi s strani podjetja Furla na izrecen in ozaveščen 
način. 

a) KDAJ ZBIRAMO OSEBNE PODATKE?  

Vaše osebne podatke lahko zbiramo v naslednjih primerih:  
 

(1) če se želite vključiti v program zvestobe (»program My Furla«) in postati registrirani uporabnik 
(»kupec v programu My Furla«);  

(2) če kupite izdelke ali storitve podjetja Furla kot kupec v programu My Furla na enem od prodajnih 
mest, ki so vključena v progam My Furla po vsem svetu (spodaj najdete seznam sodelujočih 
držav), ali če obiščete in/ali opravite nakup na enem od spletnih mest podjetja Furla ali prek 
aplikacije Furla, ali prek katerega koli drugega spletnega kanala ali družbenega omrežja, 
povezanega s podjetjem Furla (»spletni kanali«) ali  

(3) v primeru morebitnih oglaševalskih pobud podjetja Furla (npr. iger ali nagradnih iger).  

b) KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?  

Podjetje Furla S.p.A. s sedežem na naslovu Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italija, 
bo obdelovalo vaše osebne podatke kot upravljavec obdelave, s čimer bo odgovorno za:  

(1) vašo vključitev v program My Furla, da bi vas lahko registriralo kot kupca v programu My Furla 
in zagotovilo varnost vašega profila po registraciji (»registracija kupca v programu My 
Furla«);  

(2) katero koli storitev in/ali pobudo, namenjeno kupcem v programu My Furla po vsem svetu (npr. 
sodelovanje v igrah ali nagradnih igrah), vključno s pošiljanjem sporočil, s katerimi vas bo podjetje 
obveščalo o teh storitvah in pobudah (»storitve in pobude, namenjene kupcem v programu 
My Furla«);  

(3) interakcijo kupca z našimi družbenimi omrežji (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube itd.) 
(»interakcija na družbenih omrežjih«); 

(4) dejavnosti »trženja« in »profiliranja«.  
 
V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov za nakup izdelkov podjetja Furla, vključno z nudenjem 
katere koli storitve, povezane z odpošiljanjem, storitve »sporočilo ob darilu/zavijanje darila«, dostavo v 
trgovino, upravljanjem vračil, pomočjo kupcem in podporo po nakupu (s skupnim imenom »prodajne 
storitve«), bodo vaše osebne podatke obdelovali naslednji samostojni upravljavci obdelave podatkov:  
 

Furla S.p.A. ➢ za nakupe na enem od prodajnih mest podjetja 
Furla v Italiji ali  

➢ za nakupe prek enega od spletnih kanalov, ki 
so na voljo v državah EU 

Vsaka lokalna podružnica podjetja Furla 
(spodaj najdete seznam lokalnih podružnic, ki so 
vključene v program My Furla)  
 
Politike zasebnosti podružnic skupine Furla, ki izvajajo 
prodajne dejavnosti na lokalni ravni, so na voljo tukaj: 

➢ za nakup na enem od prodajnih mest, 
povezanih s podjetjem Furla, ki so vključena v 
program My Furla in niso v Italiji, ali  

➢ za nakup prek enega od spletnih kanalov, ki so 
na voljo v državah, ki niso članice EU 



✓ Furla Japonska 

[https://www.furla.com/jp/en/privacy-

jp/?force=true 

✓ Furla ZDA 

[https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-

us/?force=true 

✓ Furla Avstralija 

https://www.furla.com/au/en/privacy-

au/?force=true  

✓ Furla Nova Zelandija 

[https://www.furla.com/nz/en/privacy-

nz/?force=true 

✓  Furla Kanada 

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html 
 
Za lokalne podružnice podjetja Furla v EU in Švici jih lahko 
zahtevate v sami trgovini ob nakupu. 
  

Vsaka lokalna pridružena družba podjetja 
Furla (spodaj najdete seznam lokalnih 
pridruženih družb, ki so vključene v program My 
Furla)  
 
Politike zasebnosti vsake lokalne pridružene družbe podjetja 
Furla lahko zahtevate v sami trgovini ob nakupu.  

➢ za nakup na enem od prodajnih mest lokalnih 
pridruženih družb, ki so vključena v program 
My Furla. 

 

c) KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO, ZA KATERE NAMENE IN KATERE SO PRAVNE PODLAGE ZA 

OBDELAVO? 

Podjetje Furla lahko obdeluje vaše osebne podatke – ki nam jih prostovoljno posredujete – za naslednje 
namene, v skladu z naslednjimi pravnimi podlagami: 

Kategorije osebnih podatkov Namen  Pravna podlaga 

ime, datum rojstva, davčna 
številka, naslov, telefonska 
številka, elektronski naslov, 
podatki o hobijih, delu, interesih, 
podatki o nakupih (npr. kupljenih 
izdelkih, kraju, datumu in uri 
nakupa, datumu dostave), 
ogledanih izdelkov 

(1) izpolnjevanje zakonskih obveznosti 
podjetja Furla, npr. obveznosti v zvezi 
z odgovornostjo za izdelek ali garancijo 
ter druge obveznosti, ki izhajajo iz 
preiskav ali navodil, ki jih določijo 
pristojni organi, npr. pri goljufijah ali 
sporih (»zakonske obveznosti«) 

izpolnjevanje 
zakonske obveznosti, 
ki velja za podjetje 
Furla (člen 6, 
odstavek 1, točka c), 
uredba GDPR) 

 

ime, spol (neobvezno in samo za 
registrirane kupce), datum rojstva, 
naslov, telefonska številka, 
elektronski naslov  

 

 

 

(2) za vašo registracijo kot kupec v 
programu My Furla, ki vam omogoča, 
da po vsem svetu koristite ekskluzivne 
ponudbe in storitve, namenjene 
registriranim kupcem (po registraciji 
boste prejeli potrditveno elektronsko 
sporočilo), ter za zagotavljanje varnosti 
vašega profila po registraciji 
(»registracija kupca v programu My 
Furla«) 

izvajanje pogodbe, 
katere pogodbena 
stranka je 
posameznik, ali 
izvajanje 
predpogodbenih 
ukrepov, sprejetih na 
zahtevo tega 
posameznika (člen 6, 
odstavek 1, točka b), 
uredba GDPR) 

ime, datum rojstva (samo za 
registrirane kupce), davčna 
številka, naslov, telefonska 
številka, elektronski naslov, 
podatki o nakupu (npr. kupljenih 

(3) za izpolnjevanje obveznosti, ki so 
strogo povezane z nakupom izdelka 
podjetja Furla in s katero koli povezano 
storitvijo, kot so: odprema, »sporočilo 
ob darilu/zavijanje darila«, dostava v 

izvajanje pogodbe, 
katere pogodbena 
stranka je 
posameznik, ali 
izvajanje 

https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html


izdelkih, kraju, datumu in uri 
nakupa, datumu dostave) 

trgovino, upravljanje vračil, pomoč 
kupcem in podpora po nakupu 
(»prodajne storitve«)  

predpogodbenih 
ukrepov, sprejetih na 
zahtevo tega 
posameznika (člen 6, 
odstavek 1, točka b), 
uredba GDPR) 

ime, naslov, telefonska številka, 
elektronsko naslov 

(4) za zagotavljanje dostopa do 
ekskluzivnih storitev in pobud, 
namenjenih kupcem v programu My 
Furla po vsem svetu (npr. sodelovanje 
v igrah ali nagradnih igrah), vključno s 
pošiljanjem sporočil, s katerimi vas bo 
podjetje obveščalo o teh storitvah in 
pobudah (»storitve in pobude, 
namenjene kupcem v programu My 
Furla«);  

 

izvajanje pogodbe, 
katere pogodbena 
stranka je 
posameznik, ali 
izvajanje 
predpogodbenih 
ukrepov, sprejetih na 
zahtevo tega 
posameznika (člen 6, 
odstavek 1, točka b), 
uredba GDPR) 

ime, datum rojstva, spol (samo za 
registrirane kupce), naslov, 
telefonska številka, elektronski 
naslov, podatki o brskanju po 
spletnem mestu in izdelkih, ki ste 
si jih ogledali na spletnih kanalih  

(5) »Dejavnosti trženja«: 

5a za izvajanje raziskav trga, statističnih 
analiz ali drugih raziskav z namenom 
izboljšanja naših izdelkov in storitev ter 
za oceno ravni zadovoljstva kupcev 

5b za realizacijo oglaševalskih kampanj 
ter za pošiljanje ponudb in tržnih 
sporočil v zvezi s subjekti podjetja 
Furla (podjetjem Furla SPA in njenimi 
hčerinskimi družbami) ter v zvezi z 
izdelki in storitvami podjetja Furla, 
prek kanalov, ki nam jih posredujete: 
pošte, elektronske pošte, telefona, 
sporočil SMS ali družbenih omrežij, 
tudi z uporabo samodejnih orodij (npr. 
lahko želite prejemati e-novičke, da bi 
bili obveščeni o novih izdelkih in 
storitvah podjetja Furla ter o dogodkih, 
nagradnih igrah, prikazih in programih 
zvestobe, ki jih organizira podjetje 
Furla) 

Ta obvestila se bodo nanašala na 
izdelke in storitve, povezane z modo, 
luksuznimi izdelki ipd. Če želite 
prejemati trženjska obvestila samo prek 
klasičnih kanalov (npr. pošte ali 
neavtomatiziranih telefonskih klicev), 
nam to sporočite na spodnji elektronski 
naslov: privacy@furla.com  

5c za pošiljanje elektronskih sporočil 
ali sporočil SMS, namenjenih 
izboljšanju vaše nakupne izkušnje na 
naših spletnih kanalih, na podlagi vaših 

vaše soglasje za 
obdelavo za te 
specifične namene 
(člen 6, odstavek 1, 
točka a), uredba 
GDPR) 

mailto:privacy@XXX.com


zahtev, ali za opominjanje na 
zaključitev nakupa, ki ni bil dokončan 

5d za pošiljanje, tudi v primeru, ko 
niste zainteresirani za vključitev v 
program My Furla, naših e-novičk prek 
elektronske pošte, namenjenih 
izboljšanju vaše nakupne izkušnje na 
naših spletnih kanalih, na podlagi vaših 
zahtev, ali za opominjanje na 
zaključitev nakupa, ki ni bil dokončan 

 

ime, datum rojstva, spol (samo za 
registrirane kupce), naslov, 
podatki o hobijih, delu, interesih, 
podatki o nakupih (npr. kupljenih 
izdelkih, kraju, datumu in uri 
nakupa, datumu dostave), 
ogledanih izdelkih 

(6) za analizo vaših potrošniških 
navad na prodajnih kanalih podjetja 
Furla (v trgovini ali na spletnih kanalih), 
npr. v zvezi s kupljenimi izdelki, 
ogledanimi izdelki, trgovinami, v 
katerih so bili opravljeni nakupi, da bi 
vam nudili prilagojene ponudbe, v 
skladu z vašimi interesi 
(»profiliranje«) 

 

vaše soglasje za 
obdelavo za te 
specifične namene 
(člen 6, odstavek 1, 
točka a), uredba 
GDPR) 

Poleg tega lahko podjetje Furla obdeluje vaše osebne podatke v zvezi z zgodovino brskanja, ki jih zbiramo 
med vašimi obiski naših spletnih strani ali pri vaših interakcijah na družbenih omrežjih (ne glede na to, 
ali ste registrirani ali neregistrirani kupec), z uporabo tehnologij za spremljanje, kot so »piškotki« (več 
informacij o zbiranju podatkov prek piškotkov najdete v naši Politiki o piškotkih 

[https://www.furla.com/si/en/cookie-eu/]). 

c) 1 Podatki, ki jih zbirajo tretje osebe. 
V tem poglavju vas obveščamo o podatkih, ki jih ne pridobimo pri posamezniku, temveč nam jih 
posredujete v okviru nakupa našega izdelka (npr. pri storitvi »sporočilo ob darilu/zavijanje darila«). 

V skladu s 14. členom uredbe GDPR, se v primeru podatkov, ki niso bili pridobljeni neposredno pri 
posamezniku (kar trenutno velja za osebne podatke naslovnika vašega darilnega paketa in/ali voščila, ki 
nam ga boste morebiti posredovali pri uporabi storitve), šteje, da je bila slednjemu politika zasebnosti 
posredovana prek vas; v zvezi s tem se zavezujete k posredovanju kopije te politike ali povezave do 
spletne različice vašemu družinskemu članu, prijatelju ali drugi zainteresirani osebi, na katero se nanaša 
storitev, ter k temu, da boste v vsakem primeru obvestili tretjo osebo o glavnih vsebinah te politike.  

d) KAKO OBDELUJEMO IN VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?   

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tako elektronsko kot v papirni obliki. Podjetje Furla bo sprejelo 
ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnosti vaših informacij in za njihovo uporabo izključno za namene, 
navedene v tej politiki zasebnosti (ter za noben drug namen), ter vpogled in spremembo informacij na 
vašo zahtevo. 

Podjetje Furla uporablja ustrezne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe za varovanje pred 
izgubo, zlorabo in spremembo osebnih podatkov, ki so pod njegovim nadzorom. Kljub temu ni mogoče 
zagotoviti 100-odstotne varnosti posredovanja podatkov prek interneta ali sistema za arhiviranje, zato 
informacij, ki jih štejete za zasebne, ne pošiljajte prek elektronske pošte. Varovanje kopij gesel in 
povezanih kod za dostop do naših spletnih virov je osebna odgovornost uporabnika. 

https://www.furla.com/si/en/cookie-eu/


e) KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?  

Vaše osebne podatke, ki se zbirajo zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti ter izvrševanja pogodbe, 
bomo hranili za obdobje, ki ni daljše od obdobja, predvidenega za te namene, v vsakem primeru pa ne 
več kot 10 let po prenehanju pogodbe (npr. po vašem preklicu registracije kot kupec v programu My 
Furla), zatem pa jih bomo uničili, naredili neuporabne ali anonimizirali.  

Vaše osebne podatke, pridobljene za namene trženja ali profiliranja, lahko hranimo za obdobje 7 let (kot 
je dovoljeno s strani organa za varstvo osebnih podatkov), zatem pa jih bomo uničili, naredili neuporabne 
ali anonimizirali.  

f) ALI JE POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV OBVEZNO ALI NEOBVEZNO IN KATERE SO MOGOČE 

POSLEDICE V PRIMERU, DA OSEBNIH PODATKOV NE POSREDUJETE? 

Posredovanje osebnih podatkov je obvezno za namene, navedene v točki c) (1)  (zakonske obveznosti), 
(2) (registracija kot kupec v programu My Furla), (3) (prodajne storitve) in (4) (storitve in pobude, 
namenjene kupcem v programu My Furla). Če ne želite, da podjetje Furla obdeluje vaše podatke za te 
namene, bomo spoštovali vašo odločitev. V tem primeru se ne boste mogli registrirati kot kupec v 
programu My Furla in dostopati do ekskluzivnih storitev in pobud, ki jih podjetje Furla nudi svojim 
registriranim uporabnikom. 

Posredovanje podatkov za namene iz točke c) (5) (trženjski nameni) in (6) (nameni profiliranja) je 
neobvezno. Če podatkov za te namene ne boste posredovali, to za vas ne bo imelo negativnih posledic. 
Če soglašate s tem, da podjetje Furla obdeluje vaše podatke za te namene, lahko svoje soglasje kadar koli 
prekličete tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov: privacy@furla.com.  

g) KAKO DELIMO ZBRANE OSEBNE PODATKE, KAKO DELUJEJO NAŠE GLOBALNE STORITVE IN 

KATERIM SUBJEKTOM, KI NISO DEL EGP, LAHKO POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?  

  
Podjetje Furla ne bo razkrivalo vaših osebnih podatkov.  

Če se registrirate kot kupec v programu My Furla in soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov za 
namene trženja in profiliranja, bodo vaši osebni podatki (posredovani med registracijo ali med nakupom 
– npr. ime, datum rojstva (samo za registrirane kupce), naslov, telefonska številka elektronski naslov, 
podatki o hobijih, delu, interesih, podatki o nakupih, kupljenih izdelkih, kraju, datumu in uri nakupa, 
datumu dostave, ogledanih izdelkih) vneseni v podatkovno bazo CRM podjetja Furla, do katere bodo 
lahko dostopale lokalne podružnice in/ali pridružene družbe podjetja Furla, ki so vključene v program 
My Furla, ki nastopajo kot odgovorne osebe za obdelavo podatkov v imenu upravljavca obdelave 
podatkov podjetja Furla.  

Tako bo podjetje Furla delilo vaše podatke z družbami mreže Furla, tako znotraj kot zunaj države, v 
kateri prebivate, ter tako znotraj kot zunaj EGP, v katerem je podjetje Furla, glede na to da program My 
Furla upravlja in nudi ugodnosti podjetja Furla kupcem po vsem svetu. Vaši podatki bodo samodejno 
dostopni vsemu prodajnemu osebju podjetja Furla, zadolženemu za lokalna prodajna mesta (npr. če 
obiščete trgovino Furla v drugi državi, bodo vaše osebne informacije dostopne tudi osebju v tisti 
trgovini).  

Družbe znotraj mreže Furla vključujejo matične družbe, hčerinske in povezane družbe podjetja Furla ter 
partnerske družbe, kot so pridružene trgovine in franšize. Seznam teh družb najdete spodaj [inserire il link 
alla fine della pagina], vendar vam priporočamo, da občasno ponovno pregledate seznam, ki se dopolnjuje 
z novimi člani. 

Če so vaši osebni podatki poslani v drugo državo od te, v kateri prebivate, ali v države, ki niso del EGP, 
kot del programa My Furla, jih bomo varovali z ustreznimi varnostnimi sistemi, ki se nenehno 
posodabljajo, ter jih bomo hranili v skladu z veljavnimi zakoni o zasebnosti (npr. veljajo posebni dogovori 
o obdelavi podatkov in odgovorni za obdelavo v državah, ki niso članice EU, so podpisali standardne 

mailto:privacy@furla.com


pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija). Zahtevate lahko kopijo standardnih 
pogodbenih klavzul EU tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov: privacy@furla.com. 

Glede na storitev lahko podjetje Furla tudi razkrije vaše osebne podatke (posredovane med registracijo 
ali med nakupom – npr. ime, datum rojstva (samo za registrirane kupce), naslov, telefonsko številko, 
elektronski naslov, podatke o hobijih, delu, interesih, podatke o nakupu, kupljenih izdelkih, kraju, datumu 
in uri nakupa, datumu dostave, ogledanih izdelkih) specializiranim družbam, ki nastopajo kot obdelovalci 
podatkov, in jim zaupa naloge tehnične in organizacijske narave, ki so potrebne za upravljanje odnosov 
s kupci. Med te spadajo družbe, ki nudijo storitve pomoči, plačilne storitve, storitve odpošiljanja ali 
skladiščenja pri nakupih izdelkov ali dokumentacijo glede odnosov s kupci, ter družbe, ki ocenjujejo 
kakovost storitve in zadovoljstvo kupcev ali v imenu podjetja Furla opravljajo dejavnosti trženja in 
profiliranja, tudi na lokalni ravni, vključno s ponovnim ciljanjem.  

Podatke, ki jih posredujete za spletni nakup, npr. podatke o vaši kreditni kartici, bodo obdelovali izključno 
zunanji obdelovalci, ki nastopajo kot odgovorni za obdelavo podatkov podjetja Furla.  

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v države, ki niso del EGP. V primeru, da bo treba vaše 
podatke prenesti v države, ki niso del EGP, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zagotovitev primerne 
varnosti vaših osebnih podatkov. Seznam teh podjetij je na voljo na glavnem sedežu podjetja Furla in ga 
lahko zahtevate tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov: privacy@furla.com 

h) OBSTOJ AVTOMATIZIRANIH PROCESOV SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO S PROFILIRANJEM  

Podjetje Furla bo lahko vaše osebne podatke obdelovalo s pomočjo orodij za avtomatizirano sprejemanje 

odločitev. Prosimo vas, da si ogledate spodnjo tabelo, da bi bolje razumeli uporabljeno metodo, 

relevantnost in predvidene posledice take obdelave:  

Uporabljena metoda in opis obdelave 

− uporabljena metoda: ogledani izdelki, 
podatki o nakupu in njihova pogostost se 
upoštevajo pri oblikovanju skupin kupcev 
(raziskovalec, privrženec, klasični kupec, 
strokovnjak in elitni kupec). Glede na skupino, 
v katero je uvrščen, bomo kupcu pošiljali 
ciljana trženjska sporočila, ki oglašujejo izdelke 
podjetja Furla po določenih cenah;  

− obdelane informacije: ime, datum rojstva, 
naslov, podatki o hobijih, delu, interesih, 
podatki o nakupu (npr. kupljenih izdelkih, 
kraju, datumu in uri nakupa, datumu dostave), 
ogledanih izdelkih; 

− vir podatkov: po prejemu soglasja k 
profiliranju podjetje Furla obdeluje podatke, ki 
so bili posredovani med registracijo, ko 
uporabljate spletne kanale ali ko kupite izdelke 
kot registrirani kupec; 

− kako posredovani podatki vplivajo na 
odločitev: profiliranje temelji izključno na 
posredovanih podatkih, torej je rezultat 
popolnoma odvisen od teh; 

− ukrepi za zmanjšanje morebitnih 
nevarnosti: izvedli smo posebno oceno 
učinka v zvezi z varstvom podatkov (DPIA) o 
profiliranju, da bi zagotovili njegovo 
nepristranskost, učinkovitost in odsotnost 
škodljivih posledic, kopijo glavnega povzetka 
pa lahko pridobite tako, da pošljete 
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elektronsko sporočilo na naslov: 
privacy@furla.com  

Relevantnost obdelave in predvidene 
posledice take obdelave 

Ogledi na spletnem kanalu in nakupovalne navade 
registriranega kupca bodo vplivale na vrsto 
izdelkov, ki vam jih bo podjetje Furla oglaševalo. 
 
Če si ogledujete ali kupite izdelke, ki so: 

− cenovno ugodnejši od tistih, ki si jih običajno 
ogledujete ali kupujete (ali v primeru, da so 
ogledi ali nakupi bolj pogosti), vam bomo 
pošiljali oglaševalska sporočila za navedene 
izdelke;  

− dražji od tistih, ki si jih običajno ogledujete ali 
kupujete (ali v primeru, da so ogledi ali nakupi 
bolj pogosti), vam bomo pošiljali oglaševalska 
sporočila za navedene izdelke.  

i) VAŠE PRAVICE DO ZASEBNOSTI 

Imate pravico pridobiti potrdilo o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ter od 
podjetja Furla zahtevati dostop, ali popravek, ali izbris osebnih podatkov, ali omejitev obdelave vaših 
podatkov, ali ugovarjati obdelavi podatkov ter pravici do prenosljivosti podatkov.  

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov za trženjske namene imate pravico, da kadar koli ugovarjate 
obdelavi vaših osebnih podatkov za tovrstne namene, vključno s profiliranjem, če je to povezano s takimi 
neposrednimi trženjskimi dejavnostmi (člen 21, odstavek 2, uredba GDPR). 

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene profiliranja imate pravico zahtevati človeško 
posredovanje s strani podjetja Furla, izraziti svoje mnenje in izpodbijati odločitev (člen 22, odstavek 3, 
uredba GDPR). 

Vaš naslov lahko uporabimo za pošiljanje oglaševalskih sporočil v zvezi z izdelki in storitvami podjetja 
Furla, ki so podobni tistim, ki jih že koristite. Kadar koli, tako na začetku kot pri nadaljnji komunikaciji, 
lahko ugovarjate uporabi vašega naslova za te namene ter taki obdelavi tako, da pošljete elektronsko 
sporočilo na naslov: privacy@furla.com. 

Pravico imate vložiti pritožbo pri organu za varstvo osebnih podatkov in/ali drugem pristojnem 
nadzornem organu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakon o zasebnosti. 

Za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podjetju Furla pošljete zahtevo na elektronski naslov: 
privacy@furla.com.  

Za vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov ali uveljavljanje vaših pravic v skladu z uredbo 
GDPR lahko stopite v stik z odgovorno osebo za varstvo podatkov, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale 
Mazzini 64, 35137 Padova, Italija, dr. Eric Falzone, e-pošta: dpo@furla.com.  

j) SHEMA ZA RAZKRITJE PODATKOV (ZA JAPONSKE KUPCE) 

 
A. Če soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov za namene trženja in profiliranja, bodo vaši osebni 

podatki vneseni v podatkovno bazo podjetja Furla. Podjetje Furla bo vaše podatke razkrilo družbam 
skupine Furla in partnerskim družbam podjetja Furla, s čimer bodo samodejno dostopni vsemu 
prodajnemu osebju podjetja Furla, zadolženemu za prodajna mesta po vsem svetu. Družbe skupine 
Furla vključujejo matične, hčerinske in povezane družbe podjetja Furla. Partnerske družbe podjetja 
Furla vključujejo pridružene trgovine ali franšize, ki delujejo v okviru mreže Furla. Seznam družb 
skupine Furla in partnerskih družb podjetja Furla najdete tukaj/spodaj [inserire il link alla fine della 
pagina].  
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B. Podjetje Furla bo razkrilo osebne podatke, ki ste jih posredovali med registracijo (npr. ime, priimek, 
naslov, kraj, poštno številko, telefonsko številko, elektronski naslov, datum rojstva, poklic itd.), vaše 
podatke o nakupu (ki vključujejo kraj, datum in uro nakupa, datum dostave, podatke o izdelku in 
plačilu), podatke o vaših obiskih našega spletnega mesta (npr. ogledanih izdelkih) ter podatke glede 
vaših hobijev, dela in interesov. 

 
C. Glede na storitev lahko podjetje Furla razkrije zgornje podatke (glejte točko zgoraj) družbam skupine 

Furla, partnerskim družbam in specializiranim družbam podjetja Furla, ki nastopajo kot obdelovalci 
podatkov in jim zaupa naloge tehnične in organizacijske narave, ki so potrebne za upravljanje 
odnosov s kupci. Med te spadajo družbe, ki nudijo storitve arhiviranja dokumentacije, ki se nanaša 
na odnose s kupci, in družbe, ki ocenjujejo kakovost storitve in zadovoljstvo kupcev ali v imenu 
podjetja Furla opravljajo dejavnosti trženja in profiliranja, tudi na lokalni ravni. Seznam teh podjetij 
je na voljo na glavnem sedežu podjetja Furla in ga lahko zahtevate tako, da pošljete elektronsko 
sporočilo na naslov: privacy@furla.com. 

 
D. Podjetje Furla lahko obdeluje in razkriva podatke, ki ste jih posredovali prek aplikacije, za namene, 

navedene v točkah c) 2 (registracija kot kupec v programu My Furla za izboljšanje kakovosti kupčeve 
izkušnje vsakič, ko obišče trgovino Furla kjer koli po svetu); c) 5 (dejavnosti trženja); in c) 6 (namen 
profiliranja: pošiljanje tržnih sporočil, ki so v skladu z uporabnikovimi interesi). 

 
E. Podjetje Furla S.p.A. je odgovorni subjekt za obdelavo in upravljanje osebnih podatkov.  

 

K)   SHEMA ZA RAZKRITJE PODATKOV (ZA AVSTRALSKE KUPCE) 

Če ima kupec stalno prebivališče v Avstraliji, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih 

podatkov v lasti podjetja Furla v skladu z zakonom o zasebnosti (Privacy Act 1988 (Cth)) ter 

zahtevati, da se njegovi/njeni osebni podatki popravijo, tudi v primeru napak. Če želite zahtevati 

dostop do vaših osebnih podatkov ali njihov popravek, stopite v stik s podjetjem Furla prek stikov, 

navedenih v zgornjem poglavju (i). Podjetje Furla bo odgovorilo na zahtevo po dostopu ali na 

zahtevo za popravek osebnih podatkov s strani kupca v razumnem roku od njenega prejema. Dostop 

do osebnih podatkov bo omogočen v skladu z morebitno veljavno zakonodajo in je predmet 

morebitnih izvzetij, ki se lahko uporabljajo v skladu s temi zakoni.  

Če kupec meni, da je podjetje Furla kršilo to politiko zasebnosti ali je drugače vplivalo na njegovo 

zasebnost, lahko stopi v stik s podjetjem Furla in mu pošlje pritožbo prek stikov, navedenih v 

zgornjem poglavju (i). Podjetje Furla resno obravnava vse pritožbe v zvezi z zasebnostjo in bo 

poskušalo rešiti morebitne težave čim hitreje in ustrezno. Če kupec ni zadovoljen s prejetim 

odgovorom, ima pravico predložiti pritožbo pri avstralskem informacijskem pooblaščencu. 

L)  SHEMA ZA RAZKRITJE PODATKOV (ZA KANADSKE KUPCE) 

Če imate stalno prebivališče v Kanadi, imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, 

ki jih hrani podjetje Furla, ter njihov popravek (vključno s popravkom morebitnih napak). Če želite 

zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov ali njihov popravek, stopite v stik s strokovnjakom za 

varstvo osebnih podatkov Furla, ki ima sedež v Milanu, Via San Raffaele 5, prek naslednjega e-

poštnega naslova: privacy@furla.com. Vaši zahtevi bomo odgovorili v razumnem roku od njenega 

prejema. Da bi vas zavarovali pred morebitnimi goljufivimi zahtevami po dostopu do vaših osebnih 

podatkov, vas lahko prosimo za dodatne informacije, da bi se prepričali, da ste resnično oseba, ki je 

podala zahtevo, oziroma da gre za osebo, ki je pooblaščena za dostop do vaših osebnih podatkov. 

Preden vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov, bomo npr. morda morali preveriti vašo 

identiteto. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen v skladu z veljavnimi zakoni in je predmet 

morebitnih izvzetij, ki se lahko uporabljajo v skladu s temi zakoni.  
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Pridržujemo si pravico do prenosa vseh osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v primeru združitev 

ali prevzemov s strani tretjih strank.  

Nekateri ali vsi osebni podatki, ki jih zbiramo, bodo lahko preneseni ali shranjeni na strežnikih, ki so 

izven območja Kanade, predvsem v Evropski uniji. Zakoni o varstvu podatkov EU ali drugih držav, 

ki niso članice EU, se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo v Kanadi. Vaši podatki bodo zato lahko 

predmet zahtev po dostopu s strani vlad, sodišč ali organov kazenskega pregona teh jurisdikcij, v 

skladu z veljavnimi zakoni. 

S posredovanjem svojih osebnih podatkov izjavljate, da razumete in izrecno soglašate s tem, da bi 

lahko vaše podatke prenesli izven Kanade ali izven jurisdikcije vašega kraja bivanja. Če ne soglašate 

s tem prenosom, nam svojih osebnih podatkov ne posredujte. 

Pridržujemo si pravico do spremembe te politike zasebnosti v katerem koli trenutku. Z dostopom 

ali uporabo spletnega mesta podjetja Furla ali s posredovanjem svojih osebnih podatkov po teh 

spremembah uporabnik soglaša s to spremenjeno politiko zasebnosti. Prosimo vas, da občasno 

pregledate našo politiko zasebnosti, da boste nenehno obveščeni o tem, katere osebne podatke 

zbiramo, kako jih uporabljamo in komu jih razkrivamo. 

 
 

  



LOKALNE PODRUŽNICE, VKLJUČENE V PROGRAM MY FURLA  

FURLA S.P.A. Via Bellaria 3/5 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna, IT 

KENT SA FURLA  Space num 41 Maasmechelen Village Zatellan 100, 
Maasmechelen, Belgija  

FURLA UK LTD Regent Street 221, W1B 4NU, London, Velika Britanija 

FURLA ESPANA SL Paseo de Gracia, 59 08007 Barcelona, Španija 

FURLA IRELAND 
ACCESSORIES LTD 

6th floor South Bank House, Barrow street, Dublin, Irska 
 

FURLA GERMANY GMBH Theatinerstr. 30 80333 München, Nemčija 

FURLA FRANCE SAS 7/9 Rue La Boétie, 75008 Pariz, Francija 

FURLA AUSTRIA GMBH Designer Outlet Strasse 1, Parndorf A-7111, Avstrija 

FURLA HOLLAND B.V.  Stadsweide 438, Unit 320, 6041TP Roermond – Nizozemska 

FURLA PORTUGAL, LDA Edifício Premium | R. Miguel Serrano, nº 9 - 6º - Miraflores - 

1495-173 Algés    

FURLA POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Floriańska 2 - 03-707 Warszawa, Poljska 

FURLA PRAGUE S.R.O. Jindřišská 937/16, New Town, 110 00 Praga 1 

FURLA JAPAN CO., LTD Jingumae Tower Building 10F, 1-5-8, Jingumae, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 

FURLA (U.S.A.), INC. 432 Park Avenue South, 14th Floor, New York, NY 10016 

FURLA SWITZERLAND SA Beroldingen 26 CH- 6850 Mendrisio 

FURLA AUSTRALIA PTY LTD Level 10, 379 Collins Street, Melbourne Vic 3000, Avstralija 

FURLA CANADA INC. 1635 Sherbrooke Street West, #210 Montréal, 
Québec H3H 1E2 

POVEZANE DRUŽBE, VKLJUČENE V PROGRAM MY FURLA  

THE RIVER SRL ITALIA – MONZA – Via Italia, 37 

RO-RO SRL ITALIA – PADOVA – Via Santa Lucia, 16 
ITALIA – VENEZIA – San Marco, 4833/4834 
ITALIA – TREVISO – C.so del Popolo, 67 

FALCOMER S.R.L. ITALIA – PORDENONE – C.so Vittorio 
Emanuele, 42/C 

MARK G.C. SRL ITALIA – ROMA – Galleria A. Sordi 

VIOLA PIACENTINI & C. SAS ITALIA – ROMA – P.zza Buenos Aires, 11/12 

ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA &C. ITALIA – ROMA – Viale Libia, 203–205 

LIFE STYLE SRL  ITALIA – SAN GIMIGNANO – P.zza della 
Cisterna, 16 

LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO 
OLGA 

ITALIA – SAN MARINO – Via Basilicius, 6 

BABA' SRL ITALIA – TAORMINA – C.so Umberto I, 48 

ETRUSCA SRL SOCIO UNICO ITALIA – TORINO – P.zza CLN, 255 

CALZABELLA SRL ITALIA – VERONA – Via Mazzini, 55 

WORLD REFERENCE SAS ITALIA – RIMINI – Piazza Tre Martiri, 18 
ITALIA – RAVENNA – Corso Matteotti, 37 

 


