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Dešifriranje PIN kode za Robotsko kosilnico 
Za dešifriranje PIN kode potrebujemo naslednje podatke: 

Ime: Priimek:  

Naslov: ZIP: 

Mesto: E-Mail:

Datum nakupa: Telefonska številka: 

Serijska številka: 
(9-mestna številka na srebrni nalepki izdelka ali s programsko opremo za 
posodobitev na naši spletni strani s pomočjo USB kabla) 

Ključ izdelka (koda 8 znakov): 
(najdete ga na letaku v embalaži) 

Številka izdelka: 
(-mestna številka na srebrni nalepki izdelka) 

Ste svojo robotsko kosilnico registrirali na spletu? 

Da Ne  

Varnostna koda: 
Poiščite varnostno kodo s programsko opremo za posodobitev na naši 
spletni strani s pomočjo USB kabla. 

Informacije o povezovanju programske opreme in robotske kosilnice 
preverite na spletni strani. Sledite korakom 1, 2 in 3. V spodnjem levem 
kotu se prikaže "Obnovi izgubljeno kodo PIN". Tam boste našli serijsko 
številko in "Šifrirana PIN koda" (varnostna koda) vaše robotske kosilnice. 

Vnesite varnostno kodo s funkcijo "copy/paste": 

V primeru, da ne najdete ključa izdelka, potrebujemo tudi naslednje podatke, da izključimo morebitno krajo: 

Kopija računa o nakupu robotske kosilnice. 
Če nimate več dokazila o nakupu, potrebujemo kopijo osebnega dokumenta. 

https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/center-podpore-robotske-kosilnice/posodobitev-programske-opreme/
https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/center-podpore-robotske-kosilnice/posodobitev-programske-opreme/
https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/center-podpore-robotske-kosilnice/posodobitev-programske-opreme/
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Podatki bodo obravnavani zaupno in izključno v skladu s spodnjimi predpisi o varstvu podatkov kot del storitve, ki ste jo naročili. 
Poudarjamo, da bomo v primeru, da je robotska kosilnica v naši bazi navedena kot »ukradena«, stopili v stik z registriranim lastnikom z 
informacijami, da se lahko obrnejo na pristojne organe kazenske preiskave za dodatno razjasnitev teh dejstev. 

 
 

Podpis 
 

Datum 
 

 
 

Informacije o varstvu 
podatkov 

zadnja različica: 1.03.2022 

 
Obveščamo vas o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru zgornje zahteve za povratno kodo robotske kosilnice. 

 
1. Mi, pravna oseba z naslovom: Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz, Avstrija; smo odgovorni za 

obdelavo vaših podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na 
privacy@husqvarnagroup.com. 

 
2. Zgornje osebne podatke obdelujemo samo za namen izpolnitve pogodbe, torej za obdelavo in izpolnitev vašega naročila 

storitve. Ti nameni lahko vključujejo kontaktiranje v primeru povpraševanja in seveda vrnitev vaše ponovno aktivirane 
robotske kosilnice. 

 
3. V okviru izvajanja pogodbe prenesemo vaše podatke drugim ponudnikom storitev, kot so ponudniki storitev popravil ali 

pošiljanja, v obsegu, ki je za ta namen potreben. V izjemnih primerih osebne podatke posredujemo organom pregona in 
kazenskim preiskavam. To se izvaja v skladu z ustreznimi zakonskimi obveznostmi, na primer v skladu z zakonikom o 
kazenskem postopku. 

4. Podatki, ki nam jih posredujete, bodo shranjeni v zakonskem obdobju hrambe in nato izbrisani. 

5. Kadar koli imate pravico zahtevati dostop do vaših ustreznih osebnih podatkov ali njihovih kopij, skupaj z informacijami o 
naravi, obdelavi in razkritju teh osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico do popravka, pravico zahtevati izbris ali 
omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. 

6. Pritožbe v zvezi z obdelavo vaših ustreznih osebnih podatkov lahko vložite pri organu za varstvo podatkov (zlasti organu 
za varstvo podatkov države članice EU, v kateri živite, delate ali kjer je prišlo do domnevne kršitve, če je primerna). 

7. Podatke, ki ste nam jih posredovali, potrebujemo za sklenitev in izpolnitev pogodbe. Brez potrebnih informacij ne 
moremo skleniti ali izpolniti pogodbe o storitvi z vami. 
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