www.pogoji.si

Cenik dokumentov za objavo

POGOJI.SI
Seznam obdelovalcev
osebnih podatkov

Naročnina

Vzpostavitev sistema

Tuj jezik

Letni strošek

Enkratni strošek

Letni strošek

50 eur

/

/

Storitev zajema pregled do največ 5 zunanjih obdelovalcev, ali so
skladni z GDPR in vpis podatkov z njihovimi neposrednimi
povezavami v pogoje zasebnosti. V primeru, da jih samo vpišemo,
brez pregleda njihovih pogojev zasebnosti, tega stroška ni, ker je vpis
podatkov že zajet v pogojih zasebnosti (brez povezav).

50 eur

Strošek vzpostavitve je enkratni strošek, zajema pa celovit pregled
vaše spletne strani in vašega elektronskega poslovanja, da lahko
pripravimo pogoje zasebnosti, ki so prilagojeni na vaše poslovanje,
popišemo namene obdelave in vrste osebnih podatkov ter
uredimo vse obvezne določbe, ki se nanašajo na vaše in
uporabnikove pravice in obveznosti ter vam posredujemo
povezavo. Vsako naslednje leto plačate samo vzdrževanje pogojev z
letno naročnino. Tuj jezik nima stroška vzpostavitve, v kolikor gre za
enake funkcionalnosti kot na slovenski strani, ampak plačate samo
vzdrževanje pogojev v tujem jeziku.

50 eur

Strošek vzpostavitve je enkratni strošek, zajema pa celovit pregled
vaše spletne strani in vašega elektronskega poslovanja, da lahko
pripravimo pogoje poslovanja, ki so prilagojeni na vašo spletno
trgovino, popišemo postopke nakupa ter vam posredujemo
povezavo. Vsako naslednje leto plačate samo vzdrževanje pogojev z
letno naročnino. Tuj jezik nima stroška vzpostavitve, v kolikor gre za
enake funkcionalnosti kot na slovenski strani, ampak plačate samo
vzdrževanje pogojev v tujem jeziku.

50 eur

Strošek vzpostavitve je enkratni strošek, zajema pa celovit pregled
vaše spletne strani in vašega elektronskega poslovanja, da lahko
pripravimo pogoje uporabe, ki so prilagojeni na vašo spletno
aplikacijo ali spletno storitev. Vsako naslednje leto plačate samo
vzdrževanje pogojev z letno naročnino. Tuj jezik nima stroška
vzpostavitve, v kolikor gre za enake funkcionalnosti kot na slovenski
strani, ampak plačate samo vzdrževanje pogojev v tujem jeziku.

Pogoji zasebnosti Za
vsakršno obdelavo
osebnih podatkov.

50 eur

od 50 do 250 eur

Pogoji poslovanja Za
spletne trgovine in
storitve

50 eur

Pogoji uporabe Za
spletne storitve in
aplikacije

50 eur

od 100 do 350 eur

od 150 do 450 eur

VSEBINA

Cenik internih dokumentov

POGOJI.SI
Pravilnik o varstvu
osebnih podatkov

Pogodba z zunanjimi
obdelovalci

Vsebine povezane z vsebino pogojev
Enkratni strošek

VSEBINA

od 150 eur

Pravilnik za notranje poslovanje. Pravilnik je namenjen vašemu notranjemu poslovanju, v
katerem zapišete, kako upravljate z vašimi osebnimi podatki, kako obdelujete podatke vaših
strank ter vaše sodelavce (zaposlene in zunanje partnerje), seznanite s tem pravilnikom ter
jih zavežete k upoštevanju teh določb (še posebej pomembno, če imajo zaposleni ali
študentje dostop do obsežnih baz podatkov).

od 150 eur

Pogodba z zunanjim obdelovalcem. V primeru, da zunanji obdelovalci niso ponudili novih
pogojev, usklajenih po GDPR (primer: Google, Amazon, Facebook, Twitter so jih že objavili in
poslali v potrditve), vam dokument lahko pripravimo mi (v obliki pogodbe ali splošnih
pogojev, ki jih kot prilogo k obstoječim pogodbam dodate z aneksom).

Cenik je informativne narave. Na podlagi cenika pripravimo individualno ponudbo za stranko.

