
Varstvo osebnih podatkov je za podjetja skupine Weishaupt zelo 
pomembno.  
 
Z naslednjimi informacijami vam želimo ponuditi pregled nad ob-
delavo vaših osebnih podatkov in vašimi pravicami iz zakonodaje 
o varstvu podatkov (GDPR - Splošna uredba o varstvu podat-
kov). Odločitev, kateri podatki se bodo obdelovali in kako se 
bodo uporabljali, se ravna po zahtevanem oz. dogovorjenem  
obsegu dobave in storitev. 
Zato za vas ne veljajo vsi deli teh informacij. Kdo nosi odgovor-
nost za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnete? 
 
 
Odgovornost nosi: Weishaupt d.o.o.,  
Teharje 1, 3000 Celje 
in s tem „odgovorni subjekt“. 
 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov iz matičnega podjetja je  
dosegljiva na naslovu datenschutzbeauftragter@weishaupt.de ali 
po pošti na prej navedenem naslovu podjetja, s pripisom: za 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 
 
 
1.   Kateri podatki se obdelujejo v skupini Weishaupt? 
       Obdelujemo osebne podatke, ki jih prejmemo na podlagi 

našega poslovnega sodelovanja od strank ali drugih za-
devnih oseb. Poleg tega obdelujemo – če je to potrebno za 
opravljanje storitev – osebne podatke, legitimno pridobljene 
iz javno dostopnih virov (npr. tisk ali splet), oziroma podatke, 
ki nam jih imajo pravico posredovati druga podjetja, pogod-
beni partnerji ali tretje osebe (npr. gospodarska informa-
cijska družba). 

 
       Relevantni osebni podatki so: 
       –   Ime in priimek 
       –   Naslov, e-poštni naslov, telefonska številka ali številka 

faksa 
       –   Identifikacijski podatki (npr. podatki iz osebnega doku
            menta) 
       –   Podatki o bančnem računu, če je to potrebno (npr. pri 

elektronskih bančnih izpiskih) 
 
       Poleg tega se obdelujejo vse informacije, ki so potrebne za 

izvajanje pogodbe z vami.  
 
 
2.   Kakšen je namen obdelave podatkov in na kateri pravni 

podlagi temelji? 
       Osebne podatke obdelujemo po določilih Splošne uredbe 

EU o varstvu podatkov (GDPR). 
 
 
      a)  za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po odstavku 

1 b 6. člena uredbe GDPR 
            Namen obdelave podatkov se v prvi vrsti ravna po kon-

kretnem izdelku oz. po konkretni storitvi. Zbiranje vaših 
podatkov poteka predvsem iz naslednjih razlogov: 

            –   za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
            –   za izpolnjevanje predpogodbenih obveznosti 
            –   za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (npr.  
                 preverjanje seznama sankcij EU) 
            –   da vas lahko identificiramo kot stranko 
            –   za izstavitev računov in po potrebi opominov v primeru 
                 nepravočasnega plačila 
            –   za uveljavljanje morebitnih terjatev zoper vas 
 
 

      b)  v okviru tehtanja interesov (odstavek 1 f 6. člena 
uredbe GDPR) 

            Če je to potrebno, obdelava vaših podatkov presega de-
jansko izpolnjevanje pogodbe, za zaščito legitimnih inte-
resov nas ali tretjih oseb: 

            –   ukrepi za vodenje prodaje in nadaljnji razvoj storitev in 
izdelkov 

            –   uveljavljanje pravnih zahtevkov in zagovarjanje v  
                 primeru pravnih sporov 
            –   ukrepi za varnost stavb ter strojev in naprav 
            –   organizacijski poteki znotraj skupine podjetij Max 
                 Weishaupt 
 
 
      c) na podlagi vaše privolitve (odstavek 1 a 6. člena 
           uredbe GDPR) 
            Če ste izrecno privolili v obdelavo osebnih podatkov v 

določene namene (npr. anketa, ocena, povabila na prire-
ditve, izdelava in objava fotografij, reklamne akcije itd.), je 
zakonitost te obdelave zagotovljena na podlagi vaše pri-
volitve. Prej dano privolitev je mogoče kadar koli preklicati 
z učinkom v prihodnosti. To velja tudi za preklic izjav o pri-
volitvi, ki smo jih prejeli pred začetkom veljavnosti uredbe 
GDPR, torej pred 25. majem 2018. Preklic privolitve velja 
šele za prihodnost in ne vpliva na zakonitost podatkov, 
obdelanih pred preklicem. 

 
            Privolitev lahko kadar koli prekličete na naslovu: 
            E-pošta: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
      d) na podlagi pravne obveznosti (odstavek 1 c 6. člena 

uredbe GDPR) 
            (npr. preverjanje evropskih seznamov sankcij v sklopu  
            izvajanja nadzora nad izvozom) 
 
 
3.    Kdo prejme vaše podatke? 
       Znotraj podjetja prejmejo dostop do vaših podatkov tisti sub-

jekti, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih in 
zakonskih obveznosti. V ta namen lahko prejmejo podatke 
tudi z naše strani določeni ponudniki storitev, ki so 
pooblaščeni z naše strani. To so lahko med drugim podjetja 
iz naslednjih kategorij: IT-storitve, logistika, tiskarske storitve, 
telekomunikacije, svetovanje, banke, zavarovalnice, revizorji 
in organi. 

       Če dobijo tretje osebe dostop do vaših osebnih podatkov, 
       bo družba Weishaupt sprejela tehnične in organizacijske 
       ukrepe (TOM), ki so nujni za zagotavljanje, da se vaši osebni 
       podatki obdelujejo zgolj v za to potrebnem obsegu. 
       Načeloma smemo informacije o svojih strankah posredovati 
       le, če to zahtevajo zakonske določbe, če je stranka izrecno 
       privolila ali če je posredovanje potrebno za izpolnitev po  
       pogodbi dolgovane storitve. 
       Kot globalno podjetje lahko podatke, ki jih zajamemo, damo 
       na voljo po vsem svetu delujoči skupini podjetij Weishaupt, 
       če za to obstaja upravičen interes skupine Weishaupt 
       skladno z odstavkom 1 f 6. člena uredbe GDPR.  
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4.   Ali se podatki posredujejo v tretjo državo? 
       Podatki se prenesejo na lokacije v državah zunaj Evropske 

Unije (t. i. tretjih državah), če: 
       –   je to potrebno za izpolnitev vaših nalog (npr. plačilni  
            nalogi), 
       –   je to zakonsko določeno (npr. dolžnost davčnega 

poročanja) ali 
       –   če ste v to privolili 
 
 
       Če se podatki prenesejo v tretje države, bomo mi ali eden od 

pooblaščenih obdelovalcev upoštevali v zvezi s tem veljavne 
pogoje 44. člena uredbe GDPR, da poskrbimo za to, da s 
strani uredbe GDPR zagotovljena stopnja zaščite za fizične 
osebe ni spodkopana.  

 
 
5.   Kako dolgo bodo vaši podatki hranjeni? 
       Vaše osebne podatke bomo obdelovali in hranili tako dolgo, 

kot je to potrebno za izpolnitev naših pogodbenih in zakon-
skih obveznosti oziroma dokler to predpisujejo zakonski roki 
za shranjevanje. Tukaj je treba opozoriti, da je naš poslovni 
odnos stalna obveznost, zasnovana praviloma za nekaj let. 

 
 
6.   Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo 
      osebni podatki 
       Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

ima pravico do obveščanja po 15. členu uredbe GDPR in 
pravico do popravka po 16. členu uredbe GDPR. Zahtevate 
lahko popravek nepravilnih ali dopolnitev vaših pri nas shran-
jenih osebnih podatkov. 

 
       Imate pravico do izbrisa po 17. členu uredbe GDPR. Zahte-

vate lahko izbris vaših pri nas shranjenih osebnih podatkov, 
če njihova obdelava ni pomembna za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja in obveščanja, za izpolnitev pravne obvez-
nosti, iz razlogov javnega interesa ali za uveljavljanje, izva-
janje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 
       Imate pravico do omejitve obdelave po 18. členu uredbe 

GDPR. Zahtevate lahko omejitev obdelave svojih osebnih 
podatkov, če izpodbijate pravilnost podatkov, če je obdelava 
nezakonita, vi pa izbris podatkov zavrnete.  

 
       Imate pravico do ugovora iz 21. člena uredbe GDPR. 
 
       Imate pravico do prenosljivosti podatkov iz 20. člena uredbe 

GDPR. Zahtevate lahko, da vam osebne podatke, ki ste nam 
jih dali na razpolago, posredujemo v strukturirani obliki.  

 
       Pri pravici do dostopa in pravici do izbrisa veljajo omejitve po 

uredbi GDPR.  
 
       Poleg tega obstaja pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem 

nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen uredbe 
GDPR). Pri za nas pristojnem organu za varstvo podatkov se 
lahko pritožite, če ste npr. mnenja, da vaše osebne podatke 
obdelujemo nezakonito. Pristojni organ za odgovorni subjekt 
je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana.  

 
 
 
 
 
       

Kontaktna točka: 
       Weishaupt d.o.o., Teharje 1,  

3000 Celje 
       E-pošta: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
7.    Obstaja za vas obveznost zagotavljanja podatkov? 
       V okviru našega poslovnega sodelovanja morate zagotoviti 

tiste osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev, izvajanje 
in prekinitev poslovnega razmerja ter za izpolnjevanje s tem 
povezanih pogodbenih obveznosti ali ki smo jih zakonsko  

       dolžni zbirati. Brez teh podatkov praviloma ne bomo mogli 
       skleniti pogodbe z vami, jo izpolnjevati in prekiniti. 
 
 
8.   Kontakt 
       Za predloge in pritožbe glede obdelave vaših osebnih podat-

kov priporočamo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo 
za varstvo podatkov: 

 
       Pooblaščena oseba za varstvo podatkov  
       Teharje 1 
       3000 Celje 
       ali  
       E-pošta: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
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