
Razdoblje čuvanja osobnih podataka Brend partnera 

Čuvanje podataka od strane kompanije Oriflame  

 

Za više informacija o razdoblju čuvanja vaših podataka, kontaktirajte osobu nadležnu za zaštitu 

podataka kompanije Oriflame na - privacy@Oriflame.com. 

 

 

Čuvanje podataka od strane Sponzora  

 

Podaci za registriranje Brend partnera Tijekom članstva u Oriflameu i najduže 2 godine 
poslije prestanka članstva. 

Podaci vezani za račune, potvrde, ostala 
izvješća o uplatama i porezna izvješća 
(uključujući povezane osobne podatke) 

Najduže 10 godina od izdavanja 
računa/potvrde/izvješća.  

Podaci za prijavu odgode plaćanja Tijekom članstva u Oriflameu i najduže 2 godine 
poslije prestanka članstva Brend partnera, osim 
ako je potrebno duže razdoblje čuvanje u svrhu 
podmirivanja duga.  
       

Podaci vezani za komunikaciju s Oriflameom 
(uključujući razgovore, telefonske snimke, SMS-
ove i sve druge usluge Centra za podršku 
korisnicima, podatke dane tijekom video 
događaja uživo ili objavljene putem društvenih 
medija ili u komunikacijski na forumima na 
internet stranicama) 

 
Najduže 2 godine od datuma komunikacije. 

Podaci vezani za Vaše poslovne rezultate kao 
Oriflame Brend partnera, uključujući status i 
ostvareni BV prema Planu uspjeha te nove 
regrute 

Tijekom članstva u Oriflameu i najduže 2 godine 
poslije prestanka Vašeg članstva.  

Podaci vezani za pružanje izravnog marketinga, 
uključujući praćenje učinkovitosti marketinške 
komunikacije s Vama. 

Tijekom članstva u Oriflameu ili dok se ne 
izjasnite drugačije za primanje marketinških 
komunikacija. 

Podaci vezani za Vaše sudjelovanje u nagradnim 
igrama, natjecanjima, igrama na sreću ili bilo 
kojim drugim kvizovima. 

Tijekom razdoblja određenog u Općim uvjetima 
natjecanja i onoliko dugo koliko je potrebno za 
ispunjavanje zakonskih obveza (npr. porezni 
zahtjevi, podmirivanje potraživanja i sl.). 

Kolačići i/ili osobni podaci prikupljeni putem 
kolačića 

Shodno politici kolačića do 2 godine nakon 
Vašeg posjeta naše internet stranice. 

Podaci potrebni za rješavanje pritužbi, zahtjeva 
nositelja podataka i svih drugih spornih pitanja 

Koliko dugo je potrebno za rješavanje nastalog 
problema i prema zakonskim propisima. 

Podaci obrađeni na temelju Vaše privole Do povlačenja privole. 

Podaci obrađeni na temelju legitimnog interesa 
kompanije Oriflame 

Sve dok se ne protivite takvoj obradi. 



Za više informacija o razdoblju čuvanja vaših podataka, kontaktirajte vašeg Sponzora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci za registriranje Brend partnera Tijekom suradnje sa Sponzorom i najduže 
godinu dana poslije prestanka Vaše suradnje. 

Podaci vezani za komunikaciju sa Sponzorom Tijekom suradnje sa Sponzorom i najduže 
godinu dana poslije prestanka Vaše suradnje. 

Podaci vezani za Vaše rezultate kao Oriflame 
Brend partnera, uključujući ostvareni BV prema 
Planu uspjeha i nove regrute 

Tijekom suradnje sa Sponzorom i najduže 
godinu dana poslije prestanka Vaše suradnje. 


