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Obveznost obveščanja v skladu s členom 14 GDPR 

 

Uvod 

Družba ENGEL AUSTRIA GmbH brez pridržkov sprejema načela varstva podatkov v Evropski 
uniji in z ustrezno skrbnostjo upošteva relevantna regulativna določila Splošne uredbe o varstvu 
podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation, v nadaljevanju Uredba). 

Osebni podatki se zato zbirajo, obdelujejo in prenašajo le ob obstoju ustrezne pravne podlage 
(člen 6 Uredbe), pri čemer se strogo upoštevajo načela v zvezi z obdelavo podatkov (člen 5 
Uredbe). 

Podatki v nadaljevanju so osnova za učinkovito izvajanje pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo. 

 

1. Identiteta upravljavca  

O namenu in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov odloča družba ENGEL AUSTRIA GmbH. 
Upravljavec v smislu Uredbe je družba ENGEL AUSTRIA GmbH, ki je dosegljiva na naslednjih 
kontaktnih podatkih: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Avstrija 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Faks: +43 50 620-3009  

E-pošta: dataprotection@engelglobal.com   

 

Podatki o globalnih lokacijah družbe ENGEL (skupina ENGEL) so na voljo na spletni strani 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Namen in pravna podlaga 

Družba ENGEL AUSTRIA GmbH obdeluje osebne podatke za namene obdelave naročil in 
izpolnjevanje pogodb ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti shranjevanja. Dodatni korak 
obdelave je korak za izvedbo registracije in identifikacije.  

 

Družba ENGEL AUSTRIA GmbH osebne podatke zbira, obdeluje in, če je primerno, prenaša 
na podlagi privolitve posameznika. Izpolnitev pogodbe kot prednostni namen obdelave 
predstavlja dopolnilno pravno podlago. Temu ustrezno ima skupina ENGEL upravičen interes 
do internega prenašanja podatkov.       

 

3. Uporabniki znotraj Evropske unije 

Osebni podatki se znotraj Evropske unije prenašajo družbam in zastopništvom skupine ENGEL, 
če je to potrebno za namene obdelave.  
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4. Prenos v tretje države 

Prenos osebnih podatkov v države zunaj Evropske unije (tretje države) je možen izključno 
družbam in zastopništvom skupine ENGEL, ki imajo tam svoj sedež, in sicer za namene 
obdelave naročil in izpolnjevanje pogodb.  

Za potreben prenos podatkov družbam in zastopništvom skupine ENGEL, ki imajo svoj sedež 
zunaj Evropske unije, velja sklep o ustreznosti Evropske komisije ali ustrezni ukrepi za zaščito 
varstva podatkov v smislu člena 46 Uredbe. 

Ne glede na visoko raven varstva podatkov v skupini ENGEL in jasno zavezanost k načelom v 
zvezi z varstvom podatkov Uredbe je treba za prenos podatkov na tretje države brez izjeme 
pridobiti privolitev posameznikov. 

 

5. Kategorije podatkov, ki se obdelujejo 

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, vsebujejo 

- podatke o imenu, 

- podatki o naslovih, 

- kontaktne podatke, 

- poklicno dejavnost. 

 

6. Trajanje hrambe 

V skladu z načelom o omejitvi shranjevanja družba ENGEL AUSTRIA GmbH osebne podatke 
shranjuje za čas trajanja zakonsko določenih rokov shranjevanja. Ob upoštevanju relevantnih 
določil se podatki načeloma shranjujejo sedem let od izpolnitve pogodbe od vsakokratnega 
konca poslovnega razmerja.  

Ne glede na zakonske roke shranjevanja se osebni podatki shranijo najdlje za obdobje, ki je 
potrebno za izpolnitev konkretnega namena obdelave ali za uveljavljanje, izvajanje ali 
zagovarjanje pravnih zahtevkov, zlasti v smislu člena 17 (3) (e) Uredbe. 

 

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

Za zaščito svojih interesov imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, 

- pravico do dostopa, 

- pravico do popravka, 

- pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), 

- pravico do omejitve obdelave, 

- pravico do ugovora obdelavi, 

- pravico do prenosljivosti podatkov, 

- pravico do sporočanja o popravkih ali izbrisu, če je mogoče, in 

- pravico do individualnega pregleda povsem avtomatiziranih odločitev. 

 

8. Možnost preklica privolitve 

Posamezniki imajo pravico, svojo privolitev za posamezne ali vse obdelovalne aktivnosti kadar 
koli preklicati. Preklic ne vpliva na podatke, obdelane do preklica.  
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9. Pravica do pritožbe pri nadzornem organu 

Če je posameznik mnenja, da obdelava osebnih podatkov krši predpise Uredbe, ima pravico, 
da se pritoži na slovenski organ za varstvo podatkov, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 
1000 Ljubljana, Slovenija, ali na druge nacionalne nadzorne organe države članice Evropske 
unije. 

 

 

10. Vir podatkov, ki se obdelujejo 

Osebni podatki, ki se obdelujejo, prihajajo iz javno dostopnih virov, zlasti javnih registrov 
(register družb, zemljiška knjiga) ali drugih spletnih podatkovnih bank ali virov oz. od pravnih 
nosilcev, ki imajo pravico podatke prenašati na družbo ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


