
 

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV STRANK N BANKE V POSTOPKU 
PRIPOJITVE K NLB  

 
Kdo je 
upravljavec 
vaših 
osebnih 
podatkov in 
kam se lahko 
obrnete za 
dodatne 
informacije? 

Skupna upravljavca vaših osebnih podatkov sta N Banka d.d. in NLB d.d.: 
 

 

N Banka d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana (v 
nadaljevanju: »N Banka«) 
 
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 
@: dpo@nbanka.si 

✉: N Banka d.d., Pooblaščena oseba za varstvo 

podatkov, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana 
 

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: »NLB«) 
 
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov:  
@: dpo@nlb.si 

✉: NLB d.d., Skladnost poslovanja in krepitev 

integritete, Trg republike 2, 1520 Ljubljana 
 

   
 

Za katere 
namene in 
na katerih 
pravnih 
podlagah 
obdelujemo 
vaše osebne 
podatke? 

Vaše osebne podatke obdelujemo za namen zagotovitve nemotenega prenosa strank in nemotenega poslovanja, podlago za 
obdelavo pa predstavlja naš zakoniti interes (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), in sicer: 
 

nemoten prenos 
strank po pripojitvi 

Da bo NLB lahko izvedla nemoten prenos strank, mora pred pripojitvijo ustrezno konsolidirati podatke in 
ustrezno pripraviti svoje informacijske sisteme na migracijo podatkov strank N Banke. To je nujno 
potrebno zato, da bo banka lahko nemoteno izvajala bančne storitve, pravilno poročala nadzornim 
organom in izvajala druge postopke, ki jih je banka dolžna izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. 

nemoteno poslovanje 
s TRR, bančnimi 
karticami, 
spletno/mobilno 
banko 

Da bo NLB lahko zagotovila nemoteno poslovanje, mora že pred pripojitvijo poskrbeti, da bodo stranke 
pridobile novo številko transakcijskega računa, urediti izdajo novih bančnih kartic in stranke obvestiti o 
novi spletni in mobilni banki. Navedeno mora NLB zagotoviti zato, da bo tudi po pripojitvi lahko 
nadaljevala z izpolnjevanjem obveznosti iz sklenjenih poslovnih razmerij, prenesenih z banke N banka 
na NLB, kot pravnega naslednika. 

  

Katere vrste 
osebnih 
podatkov 
obdelujemo? 

V obeh bankah se na pripojitev že intenzivno pripravljamo, saj vam želimo zagotoviti nemoteno uporabo naših storitev. S tem namenom 
bo N Banka v postopku pripojitve NLB posredovala tiste izmed vaših podatkov, ki so nujno potrebni za nemoten prenos vaših produktov 
in storitev. To so podatki o pogodbenih strankah (npr. ime in priimek, davčna številka, naslov) in podatki o pogodbenem razmerju (npr. 
vrsta posla, datum sklenitve, datum zapadlosti, odobren znesek, stanje, valuta posla). 

S kom 
delimo vaše 
podatke? 

N Banka bo vaše podatke posredovala NLB, ki jih bo obdelovala za zgoraj opisane namene. Vaše podatke bodo obdelovali tudi pogodbeni 
obdelovalci NLB, ki podatke obdelujejo v imenu in za račun banke, v skladu z določili pogodbe in v okviru izvajanja storitev, katere jim s 
pogodbo zaupa banka (npr. izvajalci računalniških storitev, tiskarji, proizvajalci bančnih kartic). 

Kakšne 
pravice 
imate v zvezi 
z varstvom 
osebnih 
podatkov in 
kako jih 
lahko 
uveljavljate? 

   

Pravica 
dostopa 

Od nas imate pravico dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in zahtevati dostop do teh 
podatkov ter kopijo osebnih podatkov. Imate pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali 
tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije. 

Pravica do 
popravka 

Imate pravico, da popravimo netočne podatke o vas oz. dopolnimo vaše nepopolne podatke. Če boste zahtevali 
popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma 
predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo, neustrezen. 

Pravica do 
izbrisa 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar: (i) osebni podatki 
niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani; (ii) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za 
obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (iii) so vaši osebni podatki obdelani nezakonito; (iv) je 
osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti. 

Pravica 
ugovora 
obdelavi  

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših 
zakonitih interesov. V tem primeru bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko 
dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za 
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Pravica do 
omejitve 
obdelave 

Imate pravico, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (i) oporekate točnosti svojih 
podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita in 
nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (iii) vaših osebnih 
podatkov več ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali 
obrambo pravnih zahtevkov; (iv) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, 
dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi. 

Pravica do 
pritožbe 

Imate tudi pravico, da glede obdelave vaših osebnih podatkov vložite pritožbo pri Uradu Informacijskega 
Pooblaščenca Republike Slovenije. 

 
Svoje pravice lahko uveljavljate pri pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. 

Kako dolgo 
hranimo 
vaše 
podatke? 

Prejete podatke bo NLB za zgoraj navedene namene obdelovala do pripojitve N Banke, nato pa jih bo kot pravna naslednica N Banke 
hranila v skladu z zakonitimi roki hrambe. 

Kako bo NLB 
obdelovala 
vaše podatke 
po pripojitvi? 

Po pripojitvi bo NLB vaše osebne podatke obdelovala v skladu s Splošnimi informacijami o varstvu podatkov, ki so 
dostopne na www.nlb.si/vop. Če želite vam jih lahko dostavimo tudi v tiskani obliki (naročilo pri vašem bančnem 
svetovalcu). 
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