
 
 

 1 

Obvestilo o zasebnosti za poslovno kartico Bank of 
America 

ZADNJIČ POSODOBLJENO: Avgust 2022 

Vsebina  
Uvod 
Osebni podatki, ki jih zbiramo 
Občutljivi podatki 
Zbiranje osebnih podatkov 
Dejavnosti obdelave in pravna podlaga  
Piškotki in podobne tehnologije  
Razkritje osebnih podatkov   
Storitve tretjih oseb 
Varnost 
Izbire in dostop 
Obdobje hranjenja 
Uporaba storitev s strani mladoletnih oseb 
Sodna pristojnost in čezmejni prenos 
Posodobitve tega obvestila o zasebnosti 
Stik z nami 
Dodatne informacije za Francijo 
Dodatek – primeri ključnih zakonov in pravne obveze kot pravna podlaga 

Uvod 
To Obvestilo o zasebnosti pojasnjuje, kako Bank of America Europe DAC (»BofA DAC«, »mi«, »nas«, »nam«, »naš«) 
zbira, uporablja in razkriva osebne podatke (kot opredeljeno spodaj) prek spleta in nespletno v zvezi s storitvami 
(»storitve«), ki jih zagotavljamo za naše poslovne stranke in institucije, kot je opredeljeno v spodnjem razdelku 
Dejavnosti obdelava in pravna podlaga. Posameznike, katerih osebne podatke obdelujemo, na primer imetnike 
kartic, potnike in posameznike, ki delajo za naše stranke, v tem obvestilu poimenujemo z »vi«. To obvestilo 
pojasnjuje, kako zbiramo, uporabljamo, ščitimo in obdelujemo osebne podatke prijavljenih na dogodke, ki jih gosti 
BofA DAC. Glejte ustrezne razdelke o upravljanju in izvedbi dogodkov. To obvestilo o zasebnosti je dodatek k 
obvestilom o zasebnosti v zvezi z drugimi storitvami Bank of America EU/UK, ki se jih zagotavlja strankam in 
posameznikom. 

Osebni podatki, ki jih zbiramo 
»Osebni podatki« so podatki, ki omogočajo prepoznavo posameznika ali se nanašajo na posameznika, ki ga je 
mogoče prepoznati. Spodnja preglednica vsebuje seznam osebnih podatkov, ki jih zbiramo. V razpredelnici v 
razdelku Dejavnosti obdelave in pravna podlaga smo povezali kategorije osebnih podatkov, ki jih zbiramo, s 
kategorijami naših dejavnosti obdelave/namenom obdelave ter relevantno pravno podalgo. 
 
Kategorije osebnih 
podatkov 

Opis Osebni podatki 

Osebni kontaktni podatki Podatki za stik s posameznikom Ime, psevdonim, domači naslov, 
službena telefonska številka, domača 
telefonska številka, mobilna telefonska 
številka, osebni e-poštni naslov 
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Kategorije osebnih 
podatkov 

Opis Osebni podatki 

Datum rojstva Datum rojstva posameznika Datum rojstva 

Kraj rojstva Ime kraja in/ali država rojstva Ime kraja in/ali država rojstva 

Spol Podatki o spolu posameznika Spol  

Podatki o bančnem računu Podatki o bančnem računu za obdelavo plačila Podatki o bančnem računu, vključno z 
imenom računa in številko 

Podatki za preverjanje 
istovetnosti po telefonu 

Podatki, potrebni za preverjanje identitete 
posameznika pri storitvah za imetnike kartic 

Dekliško ime matere, identifikacijska 
oznaka zaposlenega, ID preverjanja ali 
druga varnostna vprašanja in odgovori  

Podatki za preverjanje 
istovetnosti prek spleta 

Podatki, potrebni za preverjanje identitete 
posameznika pri dostopu do računa prek 
spleta ali mobilne aplikacije. 

Uporabniški ID, geslo, IP naslov, ID 
naprave, vprašanja in enkratno geslo.  

Spletna identifikacijska 
oznaka  

Sredstvo za prepoznavo osebe ali 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, s povezovanjem podatkovnih sledi, ki 
jih posameznik pusti med operacijami na 
spletu. 

Piškotki, spletni oddajniki, spletni 
svetilniki, datoteke, ki se shranjujejo 
lokalno, enolične identifikacijske 
oznake naprave, na primer naslov 
dostopa do medijev (MAC) in internetni 
protokol (IP), podatki o pametni 
napravi, podatki o mobilnem omrežju. 

Glas  Posnetki glasu Glas pri telefonskih klicih 

Podatki o transakciji Transakcija s poslovno kartico za plačilo blaga 
in storitev 

Trgovec, datum, znesek nakupa 

Podatki o udeležbi Potrditev o udeležbi posameznika na 
dogodkih v živo in virtualnih dogodkih  

Udeležba na dogodkih 

Podatki o prehrani Podatki o posebnih zahtevah posameznika 
glede prehrane 

Posebne zahteve glede prehrane 
(opomba: iz posebnih zahtev 
posameznika glede prehrane se lahko 
sklepa o njegovi veri) 

Podatki o invalidnosti Podatki o invalidnosti posameznika so 
potrebni za prilagoditve glede na posebne 
potrebe  

Podatki o invalidnosti 

Razni podatki Osebni podatki, ki so potrebni za izpolnitev 
trenutnih zahtev ali izpolnjevanje obveznosti 
do regulatornih in sodnih organov ter organov 
pregona ali ki jih posredujete sami v okviru 
storitev. 

Osebni podatki, kot jih opredeljujejo 
regulatorni in sodni organi ali organi 
pregona ali ki nam jih posredujete 
sami.  

 
Prav tako zbiramo osebne podatke prek spleta z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij sledenja. Glejte 
razdelek »Piškotki in podobne tehnologije« za več podatkov. 

Občutljivi podatki 
Običajno ne zbiramo posebne kategorije osebnih podatkov, kot opredeljeno v Splošni direktivi o varstvu podatkov 
(npr. podatki, ki se nanašajo na etnično ali rasno pripadnost, politično opredelitev, vero, zdravstveno stanje, 
biometrične ali genetske podatke, podatke o predhodnem kaznovanju ali članstvu v sindikatu) (»posebni podatki«) v 
zvezi s storitvami. Ne pošiljajte nam občutljivih podatkov prek storitev ali kako drugače, razen če od vas izrecno 
zahtevamo te podatke ali zaradi izvajanja skrbnega pregleda, ko nam morate razkriti posebne podatke. V tem 
primeru nam obvezno jasno izrazite, da nam posredujete posebne podatke. 
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Upravljanje in izvedba dogodkov: Ob registraciji nam lahko udeleženci povedo za svojo invalidnost, ki morda zahteva 
prilagoditve, ali za svoje posebne potrebe v zvezi z versko pripadnostjo in/ali zdravstvene posebnosti, npr. posebne 
zahteve glede prehrane. Te podatke bomo uporabili le v obsegu in z namenom prilagajanja invalidnosti ali za 
posebne prilagoditve. Prav tako lahko določeni podatki pri registraciji vključujejo posebne podatke (npr. omejitve 
glede prehrane lahko nakazujejo versko prepričanje). Ti posebni podatki se bodo uporabili le za olajšanje 
sodelovanja na dogodku. 

Zbiranje osebnih podatkov  
Mi in naši zastopniki, podružnice ali ponudniki storitev lahko zbiramo osebne podatke na različne načine, med 
drugim:  

• Prek storitev: Osebne podatke lahko zbiramo prek storitev, med drugim prek spletnega mesta Global Card 
Access in mobilne aplikacije. 

• Drugače kot prek storitev: Osebne podatke o vas lahko zbiramo tudi drugače, ne le prek storitev, na primer, 
ko plačate s kartico. 

• Upravljanje in izvedba dogodkov: V postopku registracije na dogodek nam posredujete svoje osebne 
podatke. 

Dejavnosti obdelave in pravna podlaga  
Osebne podatke bomo zbirali in obdelovali za zagotavljanje storitev ali ker smo k temu pravno zavezani. Če ne 
prejmemo podatkov, ki jih zahtevamo, morda ne bomo mogli zagotoviti zahtevanih storitev. Spodnja preglednica 
vsebuje okvirni povzetek vseh naših aktivnosti, ki zahtevajo obdelavo vaših osebnih podatkov in s tem povezano 
pravno podlago. Razen če je drugače navedeno, osebne podatke zbiramo neposredno od vas ali vašega delodajalca. 

Namen  Razlogi za obdelavo Osebni podatki  Pravna podlaga 

Regulativne 
zahteve in 
zahteve 
skladnosti 

• Upoštevanje pravil veljavne kartične sheme 
• Upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov 

(vključno s pravnimi ali regulativnimi 
nasveti, pravili ali mnenji). 

• Upoštevanje postopkov uveljavljanja sankcij 
in drugih pravnih postopkov in zahtev 
organov pregona, vključno z mednarodnimi 
politikami, ki odražajo ali temeljijo na 
pravnih ali regulativnih nasvetih, pravilih ali 
mnenjih 

• Upoštevanje nefinančnih regulativnih 
zahtev glede poročanja, v skladu z 
zahtevami regulatornih, davčnih in vladnih 
organov v različnih jurisdikcijah. Glejte 
razdelek »Razkritje osebnih podatkov« za 
več informacij. 

Osebni podatki, kot je 
ustrezno pri vsaki 
specifični regulativni 
obveznosti in 
obveznosti skladnosti 

Pravne obveznosti 
Glejte Dodatek – Ključni 
zakoni 
 
Legitimni interesi 
• Uveljavljanje 

notranjega nadzora  
• Upoštevanje zahtev 

regulatornih, davčnih 
in vladnih organov 
glede poročanja 

Dobava izdelkov 
in storitev 
poslovne kartice  

• Upravljanje z vašo kartico, reševanje 
poizvedb in zagotavljanje storitev za vas 

• Omogočanje transakcij – plačilo s kartico 
trgovcem in/ali poravnava neporavnanih 
obveznosti na kartici 

• Za poslovne namene, vključno z analizo 
podatkov, revizijami, razvojem in 
izboljšavami izdelkov in storitev, 
prepoznavo trendov uporabe in 
ugotavljanjem učinkovitosti promocijskih 

Osebni kontaktni 
podatki, datum 
rojstva, kraj rojstva, 
spol, enolični 
identifikator osebe, 
podatki o bančnem 
računu, podatki za 
preverjanje 
istovetnosti po 
telefonu, podatki za 

Legitimni interesi 
• Zagotavljanje storitev  
• Preverjanje 

posameznika pred 
omogočanjem 
dostopa do sistemov 
in računov 

• Omogočanje potebnih 
komunikacij za 
storitve, ki jih 
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Namen  Razlogi za obdelavo Osebni podatki  Pravna podlaga 

kampanj ter spodbujanjem, izboljšavami ali 
spreminjanjem naših storitev 

preverjanje 
istovetnosti prek 
spleta, elektronski 
zapisi, podatki o 
transakcijah  

zagotavljamo 

Sporočila 
imetnikom kartic 

• Sporočila vam pri razvoju, spremembah in 
izboljšavah izdelkov in storitev 

• Reševanje vaših pritožb 

Osebni kontaktni 
podatki 

Legitimni interesi 
• Zagotavljanje 

informacij in 
komunikacija z vami 

• Reševanje pritožb v 
zvezi s storitvami, ki 
jih zagotavljamo 

Upravljanje in 
izvedba 
dogodkov: 

• Registracija in potrditev udeležbe na 
virtualnih dogodkih in dogodkih in 
konferencah v živo  

• Obveščanje in seznanitev vaše organizacije 
o dogodkih, kot del naših storitev za vas 

• Omogočanje upravljanja dogodkov, 
virtualnih in v živo 

• Omogočanje posebnih namestitev, 
upoštevajoč invalidnost, prehranske 
posebnosti in druge posebne zahteve  

Osebni kontaktni 
podatki, podatki o 
udeležbi 
 
Občutljivi osebni 
podatki 
Podatki o prehrani, 
podatki o invalidnosti 
 

Legitimni interesi 
• Informiranje 

sponzorjev naših 
internih dogodkov o 
udeležbi in rezervaciji 
razvedrila 

• Upoštevanje zahtev 
udeležencev 
dogodkov, če je le 
mogoče 

 
Izrecno soglasje  
• Upoštevanje in 

omogočanje posebnih 
potreb. Umik soglasja 
ne bo vplival na 
zakonitost obdelave 
na podlagi soglasja 
pred umikom soglasja. 

 
Kjer moramo zbirati zgoraj navedene kategorije osebnih podatkov, ker smo k temu zakonsko obvezani, in nam teh 
osebnih podatkov ne zagotovite, ko vas za to zaprosimo, morda ne bomo mogli spoštovati zakonskih obveznosti ali 
vam zagotoviti storitve. 

Osebnih podatkov ne bomo uporabljali za to, da bi sprejemali odločitve le na podlagi avtomatske obdelave (vključno 
s profiliranjem), ki imajo pravne ali pomembne posledice za vas. 

Piškotki in podobne tehnologije  
Osebne podatke lahko zbiramo prek spleta s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij. Oglejte si naš Pravilnik o 
piškotkih za več podrobnosti o piškotkih in tehnologijah sledenja, vključno s tem, kako lahko upravljate piškotke. 

Pravilnik o piškotkih  
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf  

Razkritje osebnih podatkov 
Osebne podatke lahko razkrijemo povezanim družbam in podružnicam BofA (»podružnice«) in tretjim osebam v 
zvezi s storitvami, ki jih zagotavljamo. Ob upoštevanju omejitev v zvezi z zaupnostjo, o katerih smo se izrecno 

https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html
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dogovorili z vami ali drugimi partnerji pri transakciji, lahko taka razkritja vključujejo razkritja kategorijam tretjih oseb, 
navedenim v spodnji razpredelnici: 
 

Kategorije tretjih oseb Osebni podatki Namen obdelave vaših osebnih 
podatkov 

Namembne države 

Vaš delodajalec, podjetja v 
skupini vašega delodajalca, 
ponudnik storitev 
podatkov o računu ali 
druga tretja oseba, ki jo vi, 
vaš delodajalec ali naša 
stranka pooblasti za 
sprejemanje ali dostop do 
podatkov, ki jih hranimo 
mi 

Osebni podatki po 
pooblastilu 
 

Vodenje programa poslovne kartice 
in zagotavljanje storitev za vašega 
delodajalca 

Posvetujte se z 
delodajalcem 

Plačilno omrežje, kot so 
sistemi plačilnih kartic  

Osebni kontaktni podatki, 
datum rojstva, podatki o 
bančnem računu, podatki o 
transakciji 

Omogočanje transakcij – plačilo s 
kartico trgovcem in/ali poravnava 
neporavnanih obveznosti na kartici 

Združeno kraljestvo, 
Združene države 
Amerike 

Ponudniki storitev 
programske opreme za 
upravljanje z računi, ki 
nam pomagajo upravljati z 
vašo plačilno kartico 

Osebni kontaktni podatki, 
datum rojstva, kraj rojstva, 
spol, enolični identifikator 
osebe, podatki o bančnem 
računu, podatki za 
preverjanje istovetnosti po 
telefonu, podatki za 
preverjanje istovetnosti prek 
spleta, spletna 
identifikacijska oznaka, 
elektronski zapisi, podatki o 
transakcijah, podatki o 
udeležbi 
Vera, podatki o prehrani in 
invalidnosti 
Slike / videoposnetki / 
avdioposnetki – osebe 

Upravljanje z vašo kartico, 
reševanje poizvedb in zagotavljanje 
storitev za vas 
Zagotavljanje storitev, kot so 
gostovanje na spletnem mestu, 
analiza podatkov, obdelava plačil, 
izpolnjevanje naročil, zagotavljanje 
informacijske tehnologije in 
povezanih infrastruktur, storitve za 
stranke, pošiljanje e-pošte, izdelava 
kartic, tiskanje, revizija in druge 
storitve, kot je trženje ter 
upravljanje in izvedba dogodkov 
(ponudniki dogodkov, organizatorji, 
prostovoljci, pogodbeniki in 
sponzorji) 

Indija, Singapur, 
Združeno kraljestvo, 
Združene države 
Amerike 

Zunanje odvetniške družbe 
 
 

Osebni podatki glede na 
vsako specifično situacijo 
 
 

Zagotavljanje pravne podpore pri 
pripravi transakcijskih dokumentov 
z vami, v podporo storitvam, ki jih 
zagotavljamo za vas ali pri obrambi 
zahtevkov, ki zadevajo vas 

Irska, Združeno 
kraljestvo 

Regulatorni organi Osebni podatki glede na 
vsako specifično situacijo  

Izpolnjevanje regulativnih zahtev, v 
skladu s katerimi moramo deliti 
vaše osebne podatke 

Irska, Združeno 
kraljestvo 

Storitve tretjih oseb 
To Obvestilo o zasebnosti ne naslavlja zasebnosti, podatkov ali drugih postopkov tretjih oseb, vključno s tretjimi 
osebami, ki upravljajo spletno mesto ali storitev, na katero je ta storitev vezana, in tako nismo odgovorni za zgoraj 
navedeno. Razpoložljivost ali vključitev povezave ne pomeni, da jo odobravamo mi ali naše podružnice.  
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Varnost 
Prizadevamo si uporabljati razumne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe za zaščito osebnih podatkov 
v okviru naše organizacije. Žal za noben sistem prenosa podatkov in shranjevanja ni mogoče jamčiti, da je 100 % 
varen. Če imate razloge, da verjamete, da vaša interakcija z nami ni več varna, nas o tem takoj obvestite skladno 
s spodnjim razdelkom »Stik z nami«. 

Izbire in dostop 

Prejemanje naših elektronskih sporočil  
Če v prihodnje ne želite več prejemati naše e-pošte za namen neposrednega trženja, se lahko odjavite od 
prejemanja tovrstne e-pošte tako, da sledite navodilom v prejetem elektronskem sporočilu.  

Skušali bomo upoštevati vašo/-e prošnjo/-e, ko bo to razumno izvedljivo. Prosimo, upoštevajte, da če se odjavite od 
prejemanja naše trženjske e-pošte, vam bomo še vedno pošiljali pomembna administrativna sporočila ali sporočila, 
povezana s storitvami ali transakcijami, saj se od njih ne morete odjaviti. 

Pravice posameznikov, ki jih imate v skladu z GDPR  
V skladu z EU GDPR imate lahko določene pravice glede vašega dostopa do vaših osebnih podatkov, informacij o njih 
ali o njihovi obdelavi. Upoštevajoč določene izjeme, te pravice vključujejo:  

• pravico do informiranja, kar pomeni, da vam povemo, katere osebne podatke obdelujemo, zakaj 
obdelujemo vaše osebne podatke in s katerimi tretjimi osebami vaše osebne podatke delimo;  

• pravico do dostopa, ki je pravica, da si ogledate osebne podatke, ki jih imamo o vas;  
• pravico do popravka, ki je pravica, da se vaši osebni podatki popravijo ali dopolnijo, če so nepravilni; 
• pravico do izbrisa, ki pomeni, da lahko zaprosite, da osebne podatke, ki jih imamo o vas, izbrišemo;  
• pravico do prenosljivosti, ki je vaša pravica, da zahtevate izvod vaših osebnih podatkov v splošno 

uporabljenem strojno berljivem formatu;  
• pravico do ugovora nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov na način, ki ni v skladu s prvotnim namenom 

zbiranja; in 
• pravico do umika vašega soglasja, če obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi vašega soglasja. 

Da bi izvedeli več o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice, si oglejte spodnji razdelek. 

Kako lahko posamezniki dostopajo do podatkov, spreminjajo ali umaknejo svoje osebne 
podatke 
V zvezi s svojimi osebnimi podatki imate določene pravice, kot navedeno zgoraj. Vendar morate upoštevati, da te 
pravice niso absolutne in za njih lahko obstajajo določene omejitve. Če bi želeli dostopiti do svojih osebnih podatkov, 
jih popraviti, posodobiti, omejiti njihovo uporabo, jih izbrisati ali umakniti svoje soglasje ali ugovarjati obdelavi vaših 
osebnih podatkov ali če bi želeli, da posredujemo vaše osebne podatke v elektronski obliki drugemu podjetju, nam 
lahko telefonirate na tel. št. 00800 0456 7890 ali +44 (0) 207 839 1481 ali nam pošljete e-pošto na: 
individualrightsrequests@bofa.com. Prav tako lahko posodobite svoje podatke na Global Card Access. Na vašo 
zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.  

V zahtevi jasno navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti, ali bi želeli osebne podatke odstraniti iz naše 
baze podatkov oziroma nam sporočite, katere druge omejitve bi želeli zagotoviti za vaše osebne podatke. Ker vas 
želimo zaščititi, lahko uveljavimo le zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki in bomo morda pred uveljavitvijo vaše 
zahteve preverili vašo identiteto. Skušali bomo upoštevati vašo prošnjo, takoj ko bo to razumno izvedljivo. 

Vedite, da bomo morda morali obdržati določene osebne podatke za arhiv in/ali za regulatorne namene in/ali da 
zaključimo transakcije, ki ste jih začeli pred zahtevo za spremembo ali brisanje. V naših podatkovnih bazah se lahko 
ohranijo ostanki osebnih podatkov in drugi zapisi, ki ne bodo odstranjeni. Če boste zahtevali izbris, storitev morda ne 
bomo mogli zagotoviti. 

mailto:individualrightsrequests@bofa.com
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Lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov EU/EGP, pristojnem za državo ali regijo, kjer imate običajno 
bivališče ali kjer delate ali kjer je prišlo do zatrjevane kršitve veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Seznam 
organov za varstvo podatkov je na voljo na: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080. 

Obdobje hranjenja  
Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je to potrebno ali kot je to dovoljeno v skladu z namenom 
pridobivanja. Kriteriji za določanje obdobja hranjenja so med drugim: (i) trajanje našega odnosa s stranko in 
zagotavljanje naših Storitev; (ii) ali obstaja pravna obveznost, ki jo moramo upoštevati; (iii) ali je hranjenje glede na 
naš pravni položaj priporočljivo (upoštevajoč rok zastaranja, pravdo ali preiskavo regulatornih organov); (iv) vrsta 
osebnih podatkov; in (v) jurisdikcija. 

Ustrezno obdobje hranjenja se določi od primera do primera in je odvisno od časovnega obdobja, ki ga moramo 
upoštevati pri hrambi vaših osebnih podatkov glede na namen zbiranja. Vaše osebne podatke morda moramo 
hraniti, da našim strankam omogočamo storitve, da upoštevamo pravne obveznosti, ki veljajo za nas, ali če je 
hramba priporočljiva glede na naš pravni položaj (na primer, upoštevajoč zastaralne roke ter pravde ali preiskave 
regulatornih organov). Obdobje hranjenja je glede na jurisdikcije različno. Osebni podatki, ki se obdelujejo z 
namenom spoštovanja naših pravnih in regulativnih obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in 
financiranja terorizma (kot opisano spodaj), se na primer hranijo do 20 let od datuma sprejema v BofA DAC ali do 10 
let od datuma prenehanja odnosa s stranko, glede na jurisdikcijo. Na primer: 

• Od nas se zahteva, da se določeni osebni podatki hranijo za zagotavljanje storitev za naše stranke najmanj 
do prenehanja našega odnosa in včasih še nekaj časa zatem. 

• Vaše osebne podatke hranimo, če je to razumno potrebno iz razlogov, ki so povezani s pravnim zahtevkom 
ali pritožbo, če smo del preiskave regulatornih organov ali če se moramo braniti v pravnih postopkih ali 
odgovoriti regulatornemu organu ali da odgovorimo na legitimno pravno zahtevo, kot je nalog za 
zamrznitev, sodni poziv ali nalog za preiskavo. 

• Zbrane podatke hranimo s pomočjo piškotkov, v skladu s Pravilnikom o piškotkih, ki je na voljo na 
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf; 

• Določene osebne podatke moramo hraniti zaradi izpolnjevanja naših pravnih ali regulativnih obveznosti v 
zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma, in te podatke hranimo v skladu z 
veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, vključno s Peto direktivo o preprečevanju pranja 
denarja (Direktiva (EU) 2018/843) in izvedbeno zakonodajo ZK in držav članic EU; in 

• Določene podatke o plačilih moramo hraniti v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah (PSD 
2) in veljavno izvedbeno zakonodajo ZK in držav članic EU. 

Uporaba storitev s strani mladoletnih oseb 
Spletno mesto ni namenjeno uporabnikom, mlajšim od osemnajst (18) let in, zavestno ne zbiramo osebnih podatkov 
posameznikov, ki so mlajši od 18 let.  

Sodna pristojnost in čezmejni prenos 
Osebni podatki se lahko hranijo in obdelujejo v kateri koli državi, kjer imamo obrate ali ponudnike storitev, vključno 
z ZDA. V določenih okoliščinah imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorni organi ali varnostni organi v teh 
drugih državah pravico do dostopa do osebnih podatkov. 

Če se nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP): Za nekatere države, ki niso v EGP, Evropska komisija 
meni, da zagotavljajo primerno raven varstva podatkov v skladu s standardi EGP (celoten seznam teh držav je na 
voljo tukaj https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en) in zato pri prenosu osebnih podatkov v te 
države niso potrebni dodatni ukrepi. Za prenose iz držav EGP v države, za katere Evropska komisija meni, da ne 
zagotavljajo primerne ravni varstva podatkov, smo vzpostavili ustrezne zaščitne ukrepe, kot so standardne 
pogodbene klavzule, ki jih je Evropska komisija sprejela za varstvo osebnih podatkov. Izvod teh zaščitnih ukrepov 
lahko dobite tako, da stopite v stik z nami, kot je navedeno spodaj. Prenosi se lahko izvedejo v skladu s pogodbami v 
vašem interesu ali na vašo zahtevo.  

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080
https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Posodobitve tega Obvestila o zasebnosti 
To Obvestilo o zasebnosti lahko občasno spremenimo, prav tako tudi subjekti BofA EU/ZK, navedeni na seznamu. 
Zaznamek »ZADNJIČ POSODOBLJENO« zgoraj v temu Obvestilu navaja, kdaj je bilo to Obvestilo o zasebnosti zadnjič 
spremenjeno. Vse spremembe bodo začele veljati, ko bomo v storitvi objavili spremenjeno Obvestilo o zasebnosti. 
Uporaba storitev (ali vaše nadaljnje zagotavljanje osebnih podatkov) po teh spremembah pomeni, da so spremembe 
Obvestila o zasebnosti sprejete. 

Stik z nami 
Če imate vprašanja v zvezi s tem Obvestilom o zasebnosti, stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov za EU na dpo@bofa.com.  

Kontaktne podatke za naše podružnice najdete na povezavi: 
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html  

V pomoč pri odgovoru na vašo poizvedbo bi nam bilo, da navedete svoje polno ime in priimek in ime pravne osebe 
BofA (Bank of America Europe DAC), ki obdeluje vaše osebne podatke in/ali referenčno številko, s katero ste bili 
seznanjeni. 

Dodatne informacije za Francijo  
V skladu s francosko zakonodajo imajo posamezniki pravico, da vzpostavijo smernice glede hranjenja, izbrisa in 
razkritja svojih osebnih podatkov po svoji smrti. To pravico je mogoče uveljaviti tako, da stopite v stik z nami, kot je 
navedeno v razdelku »Stik z nami«. 

Dodatek – Primeri ključnih zakonov, v zvezi s pravnimi obvezami kot pravno 
podlago  
Skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zavezuje Bank of America, se med drugim navezuje na naslednje primere 
ključnih zakonov (in v primeru zakonodaje vključuje vso morebitno občasno naknadno zakonodajo, kot je občasno 
spremenjena, razširjena, ponovno sprejeta ali dopolnjena, in kot je občasno uveljavljena ali kako drugače izvedena v 
zadevni državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali Združenega kraljestva, vključno z zakonodajo 
Združenega kraljestva, ki je domača zakonodaja ZK kot posledica Zakona ZK o izstopu iz EU (2018)).  

• Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in vsa veljavna izvedbena zakonodaja ZK in držav članic 
EU 

• Peta direktiva o preprečevanju pranja denarja (Direktiva (EU) 2018/843) in vsa veljavna izvedbena 
zakonodaja ZK in držav članic EU 

• Direktiva (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah (PSD 2) in vsa veljavna izvedbena zakonodaja ZK in držav 
članic EU  

• Nacionalna zakonodaja, ki se nanaša na bančne in plačilne storitve, vključno z nacionalno zakonodajo v ZK 
in državah članicah EU/EGP, ki jo je treba upoštevati, poleg tistih v skladu s PSD2 

• Uredba (EU) o medbančnih provizijah 2015/751 in izvedbena zakonodaja ZK in držav članic EU  
• Uredba (EU) 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 

924/2009 (Uredba o čezmejnih plačilih) in vsa veljavna izvedbena zakonodaja ZK in držav članic EU 
• Direktiva 2002/58/EC o varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in vsa veljavna izvedbena 

zakonodaja ZK in držav članic EU 
• Zakon o kolkovnih in podobnih dajatvah Republike Irske (1999) (in dopolnitvami v Zakonu o javnih financah 

(2015)) 
 
Bank of America Europe Designated Activity Company  
Two Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irska Registrirano na Irskem (št. 229165). ID za DDV: IE8229165F. Sedež: Two Park Place, 
Hatch Street, Dublin 2, Irska Podružnica v izključni lasti Bank of America Corporation Seznam osebnih podatkov in imen 
direktorjev vsake družbe je na voljo na vpogled na sedežu družbe ob plačilu simbolične pristojbine. Bank of America Europe 
Designated Activity Company ureja Irska centralna banka.  

mailto:dpo@bofa.com
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html
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