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RABLJENEGA VOZILA  

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani (www.skoda.si) in naročilu storitve nam je zelo 
pomembna. Zato vas bomo v nadaljevanju podrobno seznanili z obdelavo osebnih podatkov. Za 
varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje Porsche Slovenija d.o.o. kot veletrgovec za 
Škoda Slovenija. Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. se pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov strogo 
drži veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica do 
uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko 
dopustnem obsegu, ki so dosegljivi na naslovu https://www.skoda.si/informacije-in- 
storitve/impressum/varstvo-podatkov  

Naziv storitve: Ocena vrednosti rabljenega vozila  

S spletno aplikacijo na naslovi eurotax.skoda.si lahko stranke opravijo cenitev rabljenega vozila. 
Zaradi zagotavljanja pravične uporabe storitve je storitev omejena na eno oceno na stranko, kar 
sistem preverja s vpisom telefonske številke* in poslanim SMS sporočilom s kodo. Ponovna uporaba 
storitve z isto telefonsko številko tako ni mogoča. Stranka na spletu prejme informativno oceno 
vrednosti rabljenega vozila, za natančnejšo oceno pa bo prodajni svetovalec ali klicni center znamke 
ŠKODA kontaktiral stranko po telefonu in po pogovoru podal natančnejšo oceno avtomobila. Storitev 
spletne ocene vrednosti vozila se uporablja brez prijave, navedeni podatki o avtomobilu pa se 
samodejno obdelajo preko sistema Eurotax. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam 
ampak samo prodajnim svetovalcem znamke ŠKODA ki jih uporabljajo izključno za namen izvedbe 
storitve vrednotenja vozila, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti - prodaje novih vozil in analizo 
prodajnih rezultatov. Prodajni kontakt je lahko vzpostavljen s strani prodajnega svetovalca pri 
izbranem trgovcu, ali prodajnega svetovalca znamke ŠKODA pri drugih trgovcih znamke ter klicnega 
centra znamke ŠKODA. 

Namen: Izvedba spletnega vrednotenja rabljenega vozila in izvedba natančnejšega vrednotenja s 
strani prodajnega svetovalca Škoda** 
Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo 
Čas hrambe: 36 mesecev  

*Natančna podatkovna polja: Telefonska številka mobilnega telefona 
**Natančna podatkovna polja: E-pošta, ime, priimek, poštna številka, kraj, telefon, podatki o vozilu  

 


