verzija 03.08.2020

Informacije v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o
varstvu podatkov (GDPR)
Kot odgovorna oseba za obdelavo podatkov vas želimo skladno z našimi obveznostmi
obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas. Osebni podatki so tisti, ki se
nanašajo osebno na vas, na primer ime, naslov itd.
Odgovorna oseba za obdelavo podatkov: Druck Carinthia GmbH & Co KG,
Industrieparkstraße 6, A-9300 St. Veit an der Glan, telefon +43 4212 28500 310, e-pošta
office.carinthia@styria.com
Pooblaščeno podjetje za varstvo podatkov: DORDA Rechtsanwälte GmbH,
Universitätsring 10, A-1010 Wien (kontaktna oseba: Alona Klammer, LL.B. LL.M. (alona.klammer@dorda.at), T: +43-1-5334795-23, zastopnik dr. Axel Anderl LLM (axel.anderl@dorda.at), T: +43-1-5334795-23).
1.

V podrobnostih vam lahko razkrijemo naslednje informacije, ločeno po dejavnostih
obdelave:
Namen(i)
uporabe

Pravna
podlaga

osebni podatki (npr.
ime in priimek) ter
kontaktni
podatki
(npr. naslov, e-pošta,
telefonska številka)
pogodbenih
partnerjev
in
kontaktnih oseb

posredovanje
ponudbe, strankin
sistem

izvedba
pogodbe
(tč. b 1. odst.
6. čl. GDPR)

odgovorna oseba

6
mesecev
prvega
povpraševanja

navezava stika s glej 1
potencialnimi
novimi strankami1

pridobivanje
strank

upravičen
interes (tč. f
1. odst. 6. čl.
GDPR,
uvodna
izjava 47)

glej 1

12 mesecev od
prvega stika, največ
do
prispetja
ugovora (12. čl.
GDPR)

pridobitev
in glej 1 ter bonitetne
shranjevanje
podatke
podatkov o boniteti2

ocenjevanje
bonitete,
predvsem za nove
stranke in pri
vnaprejšnjih
storitvah

upravičen
interes (tč. f
1. odst. 6. čl.
GDPR,
uvodna
izjava 47)

glej 1

za čas trajanja
pogodbenega
razmerja

Dejavnost obdelave

1

posredovanje
ponudbe na podlagi
povpraševanja
preko e-pošte

2

3

1
2

(Kategorije
prejemnika/-ov)

(Merila za)
trajanje
shranjevanja

Kategorija/-e
podatkov

Št.

Kontaktne podatke za nove stranke pridobivamo iz javnih virov (Herold itd.).
Podatke o boniteti pridobivamo preko poizvedb pri KSV 1870 Information GmbH.

1

od
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4

upravljanje pogodbe osebni
podatki,
ter
upravljanje pogodbeni podatki,
strank in dolžnikov podatki o plačilih
pogodbenega
partnerja (predvsem
podatki o banki),
podatki o izvedbi
(podatki o naročilu,
podatki o računih)

sprejem naročil,
izvedba
natočil
strank in obračun
izvedenih storitev

5

posredovanje
glej 4
podatkov
znotraj
skupine za interne
postopkovne
namene

obračun izvedenih
storitev

6

pošiljanje novic za glej 1
stranke po pošti
potencialnim novim
strankam

7

pošiljanje novic za slej 1
stranke po pošti
stalnim strankam

2.

izpolnitev
pogodbe
(tč. b 1. odst.
6. čl. GDPR)

zunanji in notranji
izvajalci
IT
in
tiskarskih storitev
(predvsem Tiskara
Zagreb d.o.o.), s
storitvami
obračunavanja in
preverjanja plačil, ki
jih
zagotavlja
pooblaščeni
notranji izvajalec
storitev v koncernu
Styria Media Group
AG
(predvsem
FIDES
Verrechnungs- und
Dienstleistungs
GmbH)

davčnopravne
obveznostni
shranjevanja
(132 čl. Zveznega
uredbe o davkih
(BAO)), trenutno 7
let

upravičen
interes (tč. f
1. odst. 6. čl.
GDPR,
uvodna
izjava 48)

glej 4

glej 4

glej 2

upravičen
interes (tč. f
1. odst. 6. čl.
GDPR,
uvodna
izjava 47)

glej 1

12 mesecev od
prvega stika, največ
do
prispetja
ugovora (21. čl.
GDPR)

ohranjanje stikov
s
strankami,
izvedba
tržnih
ukrepov

upravičen
interes (tč. f
1. odst. 6. čl.
GDPR,
uvodna
izjava 47)

glej 1

glej 3

gospodarskopravne obveznosti
shranjevanja (190
čl. v zvezi z 212 čl.
Zakonika o podjetjih
(UGB)), trenutno 7
let

Če izvajamo obdelavo podatkov na podlagi upravičenega interesa, gre pri tem
konkretno za naslednje interese:
št.
(skladno z
zgornjo
tabelo)

upravičen interes

odgovorna/tretja oseba

2, 6

pridobivanje strank s ciljem povečati interes odgovorne osebe
prihodke

3

izogibanje izpadov plačil

interes odgovorne osebe

2
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3.

5

upravičen interes za izpolnjevanje Interes udeleženih podjetjih koncerna Styria
delovnih nalog skladno z delitvijo Media Group AG
dela v okviru koncerna Styria Media
Group AG ter v sodelovanju z
zunanjimi ponudniki storitev

7

ohranjanje stikov s strankami in interes odgovorne osebe
neposredno trženje (uvodna izjava 47
GDPR)

V spodaj navedenih primerih je zagotavljanje podatkov predvideno skladno z
zakonom ali pogodbo, ali je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti oz. ste
te podatke dolžni zagotoviti, neizpolnitev obveznosti pa ima naslednje posledice:

št
(skladno
z zgornjo
tabelo)

zakonski
predpis

obvezna za
izpolnitev
pogodbe

obveznost
zagotovitve

4, 5

ne

da

ne

Če nam zgoraj navedenih podatkov in
kategorij podatkov ne zagotovite, bomo
zavrnili sklenitev pogodbe z vami oz. bomo
obstoječe pogodbe odpovedali.

3

ne

da

ne

predplačilo stranke

posledice neizpolnitve obveznosti

4.

Poleg tega imate še naslednje pravice: Zahtevate lahko informacije o obdelavi vaših
podatkov (15. čl. GDPR). Zahtevate lahko popravek nepravilnih podatkov (16. čl.
GDPR). Po potrebi lahko zahtevate brisanje vaših podatkov (17. čl. GDPR). Po potrebi
lahko zahtevate omejitev uporabe vaših podatkov (18. čl. GDPR). Po potrebi lahko
zahtevate prenos vaših podatkov v običajnem formatu, če ste nam te podatke že
zagotovili (20. čl. GDPR). Po potrebi lahko podate ugovor proti uporabi vaših
podatkov (21. čl. GDPR). Vse zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate pri
kontaktni osebi, navedeni v 1. točki teh informacij o varstvu podatkov. Pritožbo
lahko pošljete tudi uradu za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde, Barichgasse
40-42, A-1030 Wien, https://www.dsb.gv.at/).

5.

Te informacije predstavljajo vse informacije, veljavne na dan 25.05.2018, in v smislu
13. in 14. čl. GDPR veljajo do preklica. Občasno bomo informacije ustrezno
prilagajali. Trenutno veljavna verzija je v vsakem trenutku na voljo na naši spletni
strani http://www.printgroupstyria.com/.
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