Obdelava na podlagi zakona:
A1 Slovenija obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja,
spremljanja in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanja storitev ter priprave in
izdajanja imenikov v skladu z zakonom, ki ureja Elektronske komunikacijske storitve.
Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po
elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo
na primer klicana in klicoča številka, IP naslov uporabniškega računalnika ali telefona,
čas vzpostavitve, prekinitve in trajanja klica. A1 Slovenija lahko podatke o prometu in z
njimi povezane podatke o Posameznikih hrani in obdeluje, če jih potrebuje za obračun
storitev in za plačila v zvezi z medomrežnim povezovanjem, zaradi spremljanja in
nadzora porabe podatkovnih storitev, glede klica v sili, zaradi notranjih postopkov o
odzivanju na zahteve pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov uporabnikov
na podlagi področnih zakonov, zaradi zavarovanja in neizbrisne registracije
posredovanja podatkov o prometu in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja
in telesa, zaradi sledenja zlonamernih ali nadležnih klicev ter zaradi zakonitega
prestrezanja komunikacij. Podatke o prometu lahko A1 Slovenija po preteku roka
hrambe, določenega v tej Politiki, anonimizira skladno z zakonom, ki ureja izvajanje
Elektronskih komunikacijskih storitev. Anonimizirani podatki o prometu niso več osebni
podatki. Prav tako lahko A1 Slovenija, v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje Elektronskih
komunikacijskih storitev, v anonimizirani obliki obdeluje lokacijske podatke o
Posameznikih, ki niso hkrati podatki o prometu.
A1 Slovenija za namene obračuna Elektronskih komunikacijskih storitev ter za plačila v
zvezi z medomrežnim povezovanjem obdeluje naslednje podatke o prometu (v
nadaljevanju: obračunski podatki): izvor (npr.: kličoča številka ali uporabniško ime, …),
ponor komunikacije (npr.: klicana številka, …), smer komunikacije (npr.: odhodni,
dohodni klic, …), čas in trajanje komunikacije, vrsta komunikacije oziroma uporabljene
storitve (npr.: klic, SMS sporočila, MMS sporočila, splet, nakup, …), podatek o
preusmeritvi, količina in hitrost prenesenih podatkov in dostopna točka v spletu (v
primeru podatkovnih storitev), število porabljenih brezplačnih enot (npr.: število
brezplačnih minut, …), lokacija komunikacije, številka IMSI, identiteta opreme (npr.:
številka IMEI, …), izvorno in terminacijsko omrežje storitve, področje storitve (npr.: doma,
tujina, …), klicna koda izvorne države, klicna koda klicane države, uporabljena tarifa
oziroma cena, zaračunana vrednost in priznani popusti, davek.
A1 Slovenija hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za
namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače
prisotnosti Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev oziroma za obdobje, ki je
potrebno za izvajanje Uredbe (ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, kot je bila
spremenjena in dopolnjena s kasnejšimi uredbami Evropskega Parlamenta in Sveta ter
izvedbenimi uredbami Komisije.
Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na
primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi gostovanja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si
prizadeva A1 Slovenija:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da A1 Slovenija. Takšno
soglasje bo vselej dano na podlagi potrebnih informacij ter svobodno in specifično.

