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POLITIKA ZASEBNOSTI APLIKACIJE KADRIS 4 
 
V tej politiki zasebnosti Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o. (v 
nadaljevanju: Četrta pot) zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami 
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov št. 2016/679 (v nadaljevanju Splošna uredba) in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (v nadaljevanju zakon).  
 
Tretjim osebam ne razkrivamo nobenih podatkov, razen v obsegu, ki ga dovoljujeta Splošna uredba 
in zakon. Podatkov o uporabnikih oziroma uporabi aplikacije ne razkrivamo. Podatke, ki jih zbiramo, 
agregiramo in jih uporabljamo samo v anonimizirani obliki in izključno za namen izboljšanja 
aplikacije (na primer za odpravljanje morebitnega prenehanja delovanja zaradi napake oziroma 
drugih težav). 
 
Osebni podatki izvirajo iz aplikacije Kadris 4 oziroma RIS 4, ki deluje v zaledju in: 

 je nameščena na strežnikih delodajalca ali 
 je nameščena na strežnikih podjetja Četrta pot. 

 
V primeru, da je aplikacija nameščena na strežnikih delodajalca, je delodajalec pravno zavezan k 
pravilnemu obravnavanju zasebnosti in varovanja podatkov v skladu z zakoni, ki veljajo v državi 
delodajalca. Četrta pot v takem primeru ne more biti in ne bo odgovorna za kršitev varnosti 
podatkov ali druge kršitve. Obrnite se na svojega delodajalca, da pridobite pravilnik o zasebnosti in 
varstvu podatkov. V primeru, da je aplikacija nameščena na strežnikih podjetja Četrta pot, so 
podatki obravnavani z najvišjo stopnjo zaupnosti in v skladu s slovenskimi in evropskimi zakoni, ki 
urejajo zasebnost in hranjenje podatkov. Vsi postopki so v skladu s certifikatom za upravljanje 
varnosti informacijskih sistemov ISO 27001:2013. 
 
Več informacij o zasebnosti in varstvu podatkov aplikacij lahko zahtevate po e-pošti na 
naslovu mobile@cetrtapot.si. 

 
PRAVILA IN POGOJI UPORABE APLIKACIJE KADRIS 4 
 
Z uporabo aplikacije Kadris 4 potrjujete, da je programska oprema dobavljena "takšna, kakršna je", 
brez vsakršnega jamstva, bodisi izrecno navedenega ali predpostavljenega, in da v največji meri, 
dovoljeni z veljavno zakonodajo, ne Četrta pot, ne njeni dajalci licence oz. povezane družbe in ne 
lastniki avtorskih pravic ne dajejo nobenih zagotovil ali jamstev, bodisi izrecno navedenih ali 
predpostavljenih, kar med drugim vključuje jamstva, ki se nanašajo na primernost za prodajo ali 
ustreznost za določen namen, in jamstva, da programska oprema ne krši patentov, avtorskih pravic, 
blagovnih znamk ali drugih pravic tretjih oseb. Ne Četrta pot in ne katerekoli druge stranke ne 
zagotavljajo, da bodo funkcije programske opreme zadovoljile vaše zahteve ali da bo delovanje 
programske opreme potekalo nemoteno in brez napak. Sami prevzemate polno odgovornost in 
tveganje za izbiro programske opreme, s katero želite doseči načrtovane rezultate, kakor tudi za 
namestitev, uporabo in z njo pridobljene rezultate.  
 
Omejitev odgovornosti: V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, Četrta pot, njeni 
zaposleni, dajalci licence oz. povezane družbe v nobenem primeru niso odgovorni za kakršnokoli 
izgubo dobička, dohodka, prodaje, podatkov oziroma stroške pridobivanja nadomestnih dobrin ali 
storitev, škodo na lastnini, telesne poškodbe, prekinitev poslovanja, izgubo poslovnih podatkov ali 
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za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, ekonomsko, krovno, kazensko, posebno ali 
posledično škodo, ne glede na njen vzrok ali na to, ali izhaja iz pogodbe, kaznivega dejanja, 
malomarnosti ali druge teoretične odgovornosti oziroma izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe 
programske opreme, tudi če so Četrta pot ali njeni dajalci licence oz. povezane družbe prejeli 
opozorila o nevarnosti takšne škode. Ker nekatere države/zvezne države/jurisdikcije ne dovoljujejo 
tovrstne izključitve ali omejitve odgovornosti, temveč utegnejo dovoliti le omejitev odgovornosti, je v 
tovrstnih primerih odgovornost podjetja Četrta pot, njenih zaposlenih, dajalcev licence oz. 
povezanih družb omejena na 50,00 EUR. 
 
Četrta pot, d.o.o., Kranj   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


