
Soglasje za prenos osebnih podatkov v tretje države 

 

TIENS d.o.o. 

 

§ 1 Namen obdelave podatkov: 

za države: Kitajska (obdelava), Singapur (strežnik), ZDA (strežnik) 

Da bi zagotovili poravnavo plačil skladno z agencijsko pogodbo, je treba zbrati, prenesti in zato 
obdelati naslednje podatke: 

ID številka svetovalca, ime svetovalca, položaj v svetovalski strukturi (ID številka in ime sponzorja), kot 
tudi podatki o prodaji, ID številka kupca, podatki o prodaji kupca. 

Podatki se bodo prenašali v naslednja podjetja: 

TIENS Group, No. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin Hi-Tech Industrial Park,  

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Združene Države 
(podatkovni centri v Singapurju in ZDA) 

§ 2 Odločitev o primernosti: 

Za Kitajsko in Singapur trenutno ne obstajata odločitvi Komisije EU o primernosti, v smislu člena 45 
(1), 3 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). To pomeni, da Komisija EU še ni pozitivno določila, 
da stopnja varovanja podatkov v specifičnih državah ustreza tisti v Evropski Uniji na podlagi GDPR. 

§ 3 Primerna jamstva: 

GDPR zahteva tako imenovana jamstva za prenos podatkov v tretje države, člen 46, 2. odstavek 3 
GDPR. Možno je, da tovrstna jamstva niso na voljo v zgoraj navedenih državah. Na primer, interni 
predpisi o varovanju podatkov odobreni s strani nadzornega organa in standardne EU pogodbe se 
trenutno ne izvajajo s strani podizvajalca. 

§ 4 Možna tveganja: 

Možna tveganja, ki obstajajo za svetovalca in ki jih trenutno ni mogoče izključiti v povezavi z zgoraj 
opisanimi odstavki so naslednja:  

- Vaši osebni podatki utegnejo biti posredovani tretjim strankam v namene, ki presegajo zgolj 
izpolnitvi naročil, npr. uporaba vaših podatkov v namen oglaševanja.  

- Lahko, da vselej ne boste mogli uveljavljati ali koristiti svojih pravic do obveščenosti pri 
podizvajalcih.  

- Lahko se poveča verjetnost, da se podatki obdelajo nepravilno, saj tehnični in organizacijski ukrepi 
za zaščito osebnih podatkov z vidika količine in kakovosti, v celoti ne izpolnjujejo pogojev GDPR. 

§ 5 (Soglasje / preklic)  



Izrecno soglašam in dovolim prenos svojih osebnih podatkov, omenjenih v § 1, na Kitajsko, Singapur 
in ZDA za potrebe poravnave provizijskih zahtevkov. Soglasje lahko kadarkoli kot odgovorni subjekt 
prekličem prek vstavite podjetje za zbiranje podatkov in kontaktne podatke. Preklic ne vpliva na 
zakonitost obdelave na osnovi soglasja do trenutka preklica. V tem primeru, vstavite podjetje za 
zbiranje podatkov ne more izpolniti tržne pogodbe in je zato ne sklene, ali pa je upravičen do 
takojšnjega preklica pogodbe z mano. 

 

 

 

Kraj, datum         Podpis Svetovalec/kupec 

 

 

 

Kraj, datum         Podpis s tiskanimi črkami 


