
Varovanje vaših osebnih podatkov 

Podjetje DAOFA d.o.o. se nepreklicno zavezuje, da bo varovalo zasebnost strank.     

Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne bomo nikoli uporabili brez vašega privoljenja, jih 

posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam, ali jih kakorkoli drugače zlorabili.   

Pridobljeni podatki so zavarovani z geslom in se bodo uporabljali zgolj v namene 

svetovanja za izboljšanje zdravja, splošnega počutja in storilnosti.  

Postopek svetovanja 
Opozorilo! 

   Storitve, navodila, priporočila, izdelki in tretmaji ne nadomeščajo diagnostike in 

zdravljenja, ki ju izvajajo v javnem zdravstvu. Morebitno zavračanje in prekinitev že 

izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za vaše 

zdravje.  

Aplikacija kozarcev s podtlakom ni priporočljiva za osebe, ki imajo prepočasno ali 

kakorkoli moteno strjevanje krvi. Zato vas naprošamo, da nam predhodno poveste čim več 

podrobnosti glede nagnjenosti k nastajanju podplutb in o morebitnih težavah pri celjenju 

ran. V primeru, da katera od ušesnih točk boli ves čas, zrno odstranite in kožo razkužite s 

70% alkoholom. 

Če je uporabnik storitev otrok do petnajstega leta starosti ali oseba pod skrbništvom, se 

morajo z zdravljenjem strinjati in ga pisno potrditi starši oziroma skrbniki.  

Priprave na prvo obravnavo 

   Prvi obisk je najdaljši in običajno traja od dve do pet ur. Pri uvodnem posvetu zapišemo 

vaše osebne podatke, zgodovino (anamnezo) in potek sedanjih ter preteklih zdravstvenih 

težav, pri čemer je zelo pomemben natančen opis telesnih funkcij in občutkov. Po pogovoru 

sledi obsežen pregled po veljavnih medicinskih in tradicionalnih kitajskih načelih ter 

obravnava z napotki za izboljšanje življenjskega sloga. 

Pri tem  uporabljamo steklene ali plastične kozarce s podtlakom, elektrostimulacijo in 

vstavljanje iglic v akupunkturne točke. Kozarci s podtlakom zelo učinkovito odpravljajo 

motnje v obtoku limfe, krvi in medceličnine; na območjih motenega delovanja obtočil 

utegnejo sprožiti prehodne (začasne) podplutbe. Temnejše podplutbe kažejo na organe s 

presežkom ostankov presnove v medceličnini. Ti največkrat nastanejo zaradi nepravilne 

prehrane, nezadostnega pitja, pomanjkanja gibanja ali nepravilne drže, zato utegne biti 

postopek nekoliko boleč.  

Na koncu obravnave vam pokažemo prilagojene dihalne in telesne vaje, ki so namenjene 

krepitvi zdravja in dobrega počutja. Svetujemo vam tudi o ustreznem načinu prehranjevanja 

in vam predpišemo recept za mešanico zdravilnih zelišč. 

Za učinkovitejše zdravljenje sta pomembna vaše sodelovanje in dosledno upoštevanje 

navodil. Potek zdravljenja pa je odvisen tudi od dosedanjega življenjskega sloga, dedne 

zasnove ter prehranjevalnih in gibalnih navad.  

Obravnava zajema še stimulacijo uhlja. Na določene točke na uhlju nalepimo zrnca 

zdravilne rastline ali magnetke, ki mehansko in energijsko spodbujajo refleksne cone  

ustreznih organov. Masirate jih čez dan vsake tri do štiri ure. Po nekaj dneh lahko zrnca  

začnejo drseti po koži in nato postopno odpadejo. V primeru, da katera od ušesnih točk boli 

ves čas, zrno odstranite in kožo razkužite s 70% alkoholom. 

 

Da bi bila obravnava čim bolj učinkovita in čim manj boleča,  vas prosimo in priporočamo, 

da  pred pregledom vsaj tri tedne  upoštevate temeljna navodila za prehranjevanje, ki so 

objavljena na spletni strani http://www.papuga.si/navodila.html.   

V skladu z zmogljivostmi priporočamo še vsakodnevno izvajanje raztegovalnih in dihalnih 

vaj, ki so  predstavljene na istem spletnem naslovu. Vaj ne opravljajte, kadar ob tem čutite 

bolečino. Ljudje z visokim krvnim tlakom, okvarami ožilja v glavi, vratu ali prsih in/ali s 

povišanim očesnim tlakom naj ne izvajajo antigravitacijskih vaj št. 1.1 do št. 1.6. 

http://www.papuga.si/navodila.html


         IZJAVA O VARSTVU PODATKOV ZA STRANKE 
 

   V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: »GDPR«), DAOFA d.o.o. (v 

nadaljevanju: »Družba« oziroma »upravljavec podatkov«) izdaja izjavo o 

obdelovanju vaših osebnih podatkov – tistih, pridobljenih neposredno od vas in/ali 

tistih, pridobljenih od tretjih oseb – v okviru soglasja. 

 

1.  Ime in kontaktni podatki upravljavca podatkov 

U pravljavec podatkov je DAOFA d.o.o., s sedežem v Komendi in poslovnim naslovom 

Sadarjeva 13, s katerim lahko stopite v stik na naslednjem naslovu: Sadarjeva 13,  

1218 Komenda  

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkovDružba je 

imenovala pooblaščenca za varstvo podatkov, ki mu lahko pišete na naslednji 

elektronski naslov: mag. Petar Papuga, dr. Med., Sadarjeva 13, Komenda. 

3.  Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga 

a.  Zakonski in pogodbeni nameni  

Obdelava podatkov je potrebna za namene izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih 

obveznosti upravljavca podatkov ter za namene izpolnjevanja specifičnih zahtev 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

Vaši osebni podatki se v primerih, ko je to potrebno za izpolnjevanje določb civilnega 

in davčnega prava ter zakonodaje EU, pa tudi standardov, kodeksov ali postopkov, ki 

jih potrdijo pristojni organi in druge institucije, lahko obdelujejo brez vaše privolitve. 

Poleg tega se vaši osebni podatki lahko obdelujejo za namene izvrševanja pozivov 

pristojnih upravnih ali sodnih organov in, splošneje, subjektov javnega prava, skladno 

z zakonom. Podatki, ki so potrebni za izvajanje operativnih, finančnih in 

administrativnih vidikov storitve, bodo obdelani elektronsko, zapisani v posebne 

podatkovne zbirke in bodo uporabljeni strogo ter izključno v okviru pogodbe. 

Ker je posredovanje vaših osebnih podatkov potrebno za vzdrževanje in izvajanje vseh 

pogodbenih storitev, bo v primeru, da ti ne bodo posredovani, onemogočen dostop do 

teh specifičnih storitev. 

b.  Zagovarjanje pravnih zahtevkov 

Poleg tega bodo vaši osebni podatki obdelani tudi v vseh primerih, ko je to potrebno za 

ugotavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov na strani upravljavca 

podatkov. 

4. Prejemniki osebnih podatkov 

Za namene, navedene pod točko 3, lahko upravljavec podatkov razkrije vaše osebne 

podatke tretjim osebam, npr. takšnim, ki sodijo v naslednje kategorije: 

- uslužbenci policije, vojske ter drugih državnih organov, za namene 

izpolnjevanja zahtev, ki jih določajo zakon, predpisi in evropska zakonodaja. V 

takšnem primeru v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov predhodno 

soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni potrebno; 

- zavarovalnice, ki so odgovorne za reševanje zavarovalnih zahtevkov; 

- računovodska služba; 



 

Zagotavljamo vam, da se bo upravljavec podatkov v največji možni meri trudil, da bo 

posredovanje vaših osebnih podatkov zgornjim prejemnikov omejeno samo na tiste 

podatke, ki so potrebni za izpolnitev ustreznih specifičnih namenov njihovega 

posredovanja. 

Vaši osebni podatki so shranjeni v podatkovni zbirki upravljavca podatkov in jih bodo 

obdelovale izključno pooblaščene osebe, skladno s specifičnimi navodili glede 

metodologije in namena obdelave. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, 

razen kot je določeno zgoraj, vsekakor pa strogo znotraj navedenih omejitev. 

Na koncu bi vas radi posebej opozorili, da vaši osebni podatki ne bodo razkriti, razen v 

zgoraj navedenih primerih ter v okviru zakona. 

5. Obdobje hrambe podatkov 

Podatki bodo shranjeni največ toliko časa, kot je potrebno za namene, za katere so bili 

ti zbrani ali obdelovani, v skladu z veljavno zakonodajo. 

Vaše osebne podatke bomo po prenehanju pogodbenega razmerja za namene 

zagotavljanja obrambe Družbe pred morebitnimi zahtevki v zvezi s pogodbo hranili v 

skladu s splošnim zastaralnim rokom. Po koncu tega obdobja bodo vaši podatki 

izbrisani ali drugače anonimizirani, razen če nadaljnjo hrambo nekaterih podatkov 

zahteva zakon. 

6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

6.1. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate naslednje pravice v 

zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje upravljavec podatkov za 

namene, navedene pod točko 3 zgoraj. 

a. Pravica dostopa 

Pravico imate, da upravljavca podatkov zaprosite za informacijo, ali se vaši osebni 

podatki obdelujejo, in da pridobite dostop do vseh svojih osebnih podatkov ter 

naslednjih informacij: (i) namen obdelave; (ii) vrste zadevnih osebnih podatkov; (iii) 

prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, 

zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; (iv) ko je to mogoče, 

obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja; (v) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. 

b. Pravica do popravka in pozabe 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima, ob upoštevanju namenov 

obdelave, pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s 

predložitvijo dopolnilne izjave. 

Prav tako imate pravico do izbrisa/pozabe vaših osebnih podatkov zaradi katerega koli 

iz naslednjih razlogov: (i) če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so 

bili zbrani ali kako drugače obdelani; (ii) če so bili podatki predmet nezakonite 

obdelave; (iii) če ste svoje soglasje, na podlagi katerega je imel upravljavec podatkov 

pravico obdelovati vaše podatke, preklicali in tako ni več nobene druge pravne 

podlage, ki upravljavca podatkov pooblašča za obdelavo vaših podatkov; (iv) če niste 

podali soglasja k obdelovanju svojih podatkov in če prav tako ni nobenega legitimnega 

razloga za takšno obdelovanje; (v) če je vaše osebne podatke treba izbrisati zaradi 



izpolnitve zakonske obveznosti. 

Družba ima kljub temu pravico neupoštevanja vaše pravice preklica podatkov, če nad 

njo prevlada pravica do svobodnega izražanja in informiranosti oziroma če mora izvršiti 

zakonsko obveznost ali zaradi obrambe pred pravnimi zahtevki. 

c. Pravica do prenosljivosti podatkov 

Imate pravico prejeti osebne podatke, ki ste jih posredovali Družbi in jih je ta 

obdelovala na podlagi soglasja ali na drugi zakoniti podlagi. Ti podatki morajo biti 

posredovani v strukturirani, standardni in berljivi obliki, prav tako pa imate pravico, da 

se ti podatki neovirano posredujejo drugemu upravljavcu podatkov. 

d. Pravica do omejitve obdelave 

Pravico imate, da Družbo prosite, da omeji obdelavo vaših podatkov, in sicer: (i) za 

obdobje, ki ga potrebuje upravljavec podatkov za preverjanje vaših osebnih podatkov, 

potem ko ste opozorili na netočnost le-teh; (ii) če so bili vaši osebni podatki obdelovani 

nezakonito; (iii) tudi če vaši osebni podatki niso potrebni za namene obdelave, pa 

njihovo obdelavo potrebujete za ugotavljanje, uresničevanje ali zagovarjanje pravnega 

zahtevka; (iv) za obdobje, potrebno za ugotavljanje morebitne prevlade legitimnih 

interesov upravljavca podatkov nad vašim nasprotovanjem obdelovanju osebnih 

podatkov. 

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da se obrnete na  

DAOFA d.o.o., Sadarjeva 13, 1218 Komenda 

Prav tako se lahko obrnete na pristojni organ za varstvo osebnih podatkov, če menite, da 

so bili vaši osebni podatki obdelovani nezakonito: Informacijski pooblaščenec (naslov: 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna 

stran: www.ip-rs.si) 

 

 

S podpisom potrjujem, da razumem in soglašam s postopkom obravnave ter z izjavo o 

varstvu osebnih podatkov. 

 

Ime in priimek: ____________________________ 

Naslov:__________________________________ 

Kraj in datum:_____________________________ 

Podpis:______________________ 
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