DOLŽNOST INFORMIRANJA V SKLADU S ČLENOMA 13 IN 14 UREDBE (EU) 2016/679
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (DSGVO)
1. UVOD
Skupina Hödlmayr priznava osnovna načela zaščite podatkov v Evropski uniji in ustrezno
poskrbi za zagotovitev skladnosti ureditvenih določil UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA (DSGVO).
Osebni podatki se zato zbirajo, obdelujejo in posredujejo samo, če obstaja ustrezna pravna
podlaga (6. člen DSGVO), pri čemer se upošteva skladnost z osnovnimi načeli obdelave
podatkov (5. člen DSGVO).
Naslednje informacije predstavljajo osnovo za učinkovito izvajanje pravic za prizadete osebe,
ki jih določa DSGVO.
2. IDENTITETA ODGOVORNIH
O namenu in načinu obdelave osebnih podatkov se odločajo družbe skupine Hödlmayr. Kot
odgovorne v smislu DSGVO lahko stopite v stik z družbami tukaj (povezava:
https://www.hoedlmayr.com/en/data-protection/how-to-contact-us):
Informacije o lokacijah skupine Hödlmayr kot odgovorne v smislu DSGVO lahko prikličete
tukaj (povezava: https://www.hoedlmayr.com/en/company/locations) abrufbar.
3. NAMENI OBDELAVE IN PRAVNE PODLAGE
Družbe skupine Hödlmayr osebne podatke obdelujejo pri obdelavah naročil in izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti ter za zagotovitev skladnosti zakonskih dolžnosti shranjevanja
podatkov. Poleg tega osebne podatke pri skupini obdelujejo pri registraciji in legitimiranju
posameznikov.
Osebne podatke družbe skupine Hödlmayr pridobijo, obdelujejo in eventualno posredujejo
samo na osnovi privolitve zadevnih oseb. Prednostni namen obdelave za izpolnitev
pogodbenih obveznosti predstavlja dopolnilno pravno podlago. Ustrezno predvsem za
posredovanje podatkov znotraj skupine Hödlmayr obstaja tudi upravičen interes.
4. OBDELOVANE KATEGORIJE PODATKOV (samo člen 14 DSGVO)
Pridobljeni in obdelani osebni podatki zajemajo
- podatke o imenu;
- podatke o naslovu;
- podatke za stik;
- poklicno dejavnost.
5. PREJEMNIKI ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE
V kolikor je za namene obdelave potrebne, bodo osebni podatki znotraj Evropske unije
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posredovani družbam skupine Hödlmayr ter obdelovalcem naročil.
6. POSREDOVANJE V TRETJE DRŽAVE
Osebni podatki se v države izven Evropske unije (tretje države) posredujejo izključno
družbam skupine Hödlmayr s sedežem v teh državah in izključno za obdelavo naročil in
izvajanje pogodbenih obveznosti.
Podatki se družbam skupine Hödlmayr s sedežem izven Evropske unije posredujejo izključno
na osnovi sklepa o ustreznosti varstva Evropske komisije ali ustrezne garancije za varstvo
podatkov v smislu člena 46 DSGVO.
7. TRAJANJE HRANJENJA PODATKOV
Skladno z načelom omejenega hranjenja podatkov družbe skupine Hödlmayr hranijo osebne
podatke za obdobje, ki je zakonsko določeno. Na osnovi eventualno merodajnih določil to
predstavlja obdobje 7 do 22 letih od izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. do konca
poslovnega razmerja.
Poleg zakonsko določenih rokov za shranjevanje podatkov se slednji hranijo najdlje za
obdobje, ki je potrebno za ustrezno obdelavo ali uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov predvsem v smislu člena 17, odstavek 3 lit e DSGVO.
8. PRAVICE PRIZADETIH OSEB
Za zaščito vaših interesov za prizadete osebe veljajo
- pravica do informiranja;
- pravica do popravka;
- pravica do izbrisa;
- pravica do omejitve uporabljenih podatkov;
- pravica do ugovora proti obdelavi;
- pravica do prenosljivosti podatkov;
- pravica do obvestila o popravku/izbrisu, v kolikor je mogoče ter
- pravica do človeške kontrole povsem avtomatizirane odločitve.
9. PREKLIC PRIVOLITVE
Prizadete osebe imajo pravico, da svojo privolitev za posamezne ali vse možnosti obdelave
podatkov kadar koli prekličejo. Preklic privolitve ne velja za že izvedene obdelave.
10. PRAVICA DO PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU
Če je prizadeta oseba mnenja, da obdelava njenih osebnih podatkov ne poteka v skladu s
predpisi DSGVO, se lahko pritoži pri avstrijskem nadzornem organu ter vsakem drugem
nacionalnem nadzornem organu države članice EU.
11. VIR OBDELANIH PODATKOV (samo člen 14 DSGVO)
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Če osebnih podatkov ni posredovala prizadeta oseba, to pomeni, da izhajajo iz javno
dostopnih virov, kot so javni registri (trgovska knjiga, zemljiška knjiga) oz. druge zbirke
podatkov in viri, ki jih je mogoče priklicati na spletu, ali pa iz pravnih nosilcev, ki imajo
pooblastilo za posredovanje podatkov skupini Hödlmayr International.
12. POTREBA PO POSREDOVANJU PODATKOV (samo člen 13 DSGVO)
Prizadeta oseba mora osebne podatke posredovati za sklenitev pogodb s skupino Hödlmayr
in ustrezno obdelavo naročil. Podatke je treba posredovati tudi pri izvedbi registracije in
legitimiranja posameznikov.
Če osebnih podatkov oseba ne posreduje, ne bo mogoče skleniti pogodbe, obdelati naročil,
postopki registracije in legitimiranja pa se bodo prekinili.
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