Spletni pravilnik o zasebnosti

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Ta spletni pravilnik o zasebnosti opisuje obseg, namen in način obdelave vaših osebnih podatkov s strani
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., Brunner Straße 63/20, 1230 Wien, ko obiščete našo
spletno stran. Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in pri obdelavi osebnih podatkov
upoštevamo veljavne predpise o varstvu podatkov.
Podatke o preostalih obdelavah podatkov s strani družbe Belimo najdete v splošnem pravilniku o zasebnosti
na naslednji povezavi: splošni pravilnik o zasebnosti.

1. 1. Obdelava osebnih podatkov.
Ko obiščete našo spletno stran, zberemo in shranimo naslednje osebne podatke o vas:

1. 1. 1. Registracija na spletni strani za povpraševanja
Na spletno stran se morate registrirati za naslednje storitve:
■

shranjevanje seznama projektov (npr. nakupovalna košarica)

■

povpraševanje po cenah prek shranjenega nakupovalne košarice

■

naročila

■

prenos kataloga cen

■

prenos programske opreme, vklj. s storitvijo za posodobitev

■

naročilo na novice (za več podrobnosti glejte tudi točko 1.5).

Za registracijo praviloma zbiramo naslednje podatke:
■

priimek, ime

■

naslov

■

telefonska številka in veljaven e-poštni naslov

■

uporabniško ime in geslo

■

ime podjetja.

Podatki, zbrani na registracijskem obrazcu, bodo shranjeni za namene obdelave in odzivanja na ustrezna
povpraševanja ter v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vaše privolitve.
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V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za obdelavo osebnih
podatkov pri predložitvi soglasja člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1) Zveznega
zakona o varstvu osebnih podatkov. Če se podatki obdelajo za izpolnitev pogodbe z osebo, na katero se podatki nanašajo, vključno s predpogodbenimi ukrepi, je pravna podlaga člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu
podatkov oz. člen 13(2)(a) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov.

1. 2. Uporaba piškotkov.
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki poskrbijo, da je naša spletna stran bolj prijazna do uporabnika
in zagotavlja določene funkcije, kot so npr. funkcionalnost nakupovalne košarice. Gre za majhne besedilne
datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Če je piškotek aktiviran, lahko prepoznamo
vaš brskalnik prek ID piškotka in lahko se uporabijo podatki v piškotku. Pri tem se ne shranijo nobeni osebni
podatki, ki jih je mogoče dodeliti določeni osebi.
Na naši spletni strani uporabljamo naslednje kategorije piškotkov:
■

Sejni piškotki, ki se po zaključku seje brskalnika samodejno izbrišejo, za npr. nastavitev jezika ali
shranjevanje in razpoložljivost nakupovalne košarice na različnih straneh spletne seje.

■

Začasni ali trajni piškotki, ki ostanejo shranjeni na računalniku ali mobilni napravi tudi po zaprtju
brskalnika, dokler jih ne izbrišete ali pa se deaktivirajo po odjavi (prijavni piškotek). Pri shranjenih piškotkih
je ob kasnejšem obisku spletne strani vaš brskalnik ponovno prepoznan in so shranjene nastavitve že
aktivne.

■

Izvedbeni piškotki tretjih oseb za spletno analizo, za optimizacijo naše spletne strani in njenih vsebin
(glejte Google Analytics).

Popularni brskalniki ponujajo možnost nastavitve, da v celoti ali deloma ne dovolijo piškotkov ali pa piškotke v
vašem računalniku lahko izbrišete z uporabo ustrezne funkcije vašega brskalnika.
Če opravite ustrezne nastavitve, lahko določene funkcije naše spletne strani uporabite le v omejenem obsegu.
V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za uporabo tehnično potrebnih piškotkov člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1, 2) Zveznega zakona o varstvu
osebnih podatkov. Pravna podlaga za uporabo piškotkov za namen analize je člen 6(1)(a) Splošne uredbe o
varstvu podatkov oz. člen 13(1) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov.

1. 3. Uporaba storitve Google Analytics.
Na naši spletni strani uporabljamo storitev »Google Analytics«, ki jo nudi družba Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA), za analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih
zbirajo piškotki, se praviloma pošljejo na strežnik družbe Google v ZDA in tam shranijo. Naslov IP uporabnika
se skrajša znotraj držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora. S tem krajšanjem vaš naslov IP ni
prepoznaven. V okviru sporazuma za podatke o naročilih, ki smo ga podpisali z družbo Google Inc., ta uporablja zbrane podatke za pripravo ocene uporabe in dejavnosti spletne strani ter zagotavlja storitve, povezane
z uporabo interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje Google Analytics, se ne združi z drugimi podatki
družbe Google.
Dodatne informacije o uporabi podatkov družbe Google Inc. najdete na naslednjem spletnem naslovu:
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https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in vaša uporaba spletne strani (vklj. z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Google lahko preprečite tako, da prenesete in namestite Google Analytics
Opt-out Browser Addon.
V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za uporabo storitve
Google Analytics člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1, 2) Zveznega zakona o varstvu
osebnih podatkov.

1. 4. Content Delivery Network (CDN) podjetja Akamai.
Akamai je ponudnik vsebinskih storitev in storitev za infrastrukturo v oblaku, ki distribuira, pospešuje in ščiti
spletne aplikacije. Strežnike Akamai, ki se uporabljajo po vsem svetu, nadzira podjetje Akamai Technologies,
Inc., Cambridge, MA, ZDA.
Storitve Akamai uporabljamo za pospešitev naših spletnih strani, da lahko zagotovimo sprejemljiv odzivni čas
po vsem svetu.
Akamai pri vsaki obdelavi podatkov prenese osebne podatke (iz dnevniških datotek, npr. naslovi IP) v ZDA, saj
so nekateri strežniki za obdelavo dnevniških datotek na voljo samo v ZDA. Da je ta prenos osebnih podatkov
iz EU v ZDA skladen z zahtevami varstva podatkov, ima Akamai certifikat programa Privacy Shield. Poleg tega
sta se Belimo in Akamai dodatno dogovorila o pogodbenih določilih standardov EU. Ti sporazumi obstajajo
tudi med različnimi družbami podjetja Akamai.
V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za uporabo storitev
podjetja Akamai in s tem povezano obdelavo osebnih podatkov člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1, 2) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov.

1. 5. Pošiljanje novic.
Na naši spletni strani se lahko z navedbo vaših kontaktnih podatkov in veljavnega e-poštnega naslova prijavite na novice Belimo. Za potrditev prijave uporabljamo postopek Double-Opt-In (dvojna potrditev prijave).
To pomeni, da boste pred prvo pošiljko prejeli potrditveno e-pošto, ki jo morate potrditi. Šele po uspešni
potrditvi boste prejeli naše novice.
Soglasje za shranjevanje podatkov, e-poštnega naslova in njegovo uporabo za pošiljanje novic lahko kadar
koli prekličete, npr. prek povezave za odjavo v e-poštnem sporočilu z novicami.
E-poštna sporočila z novicami omogočajo sistemi, ki jih zagotavljajo zunanji ponudniki. SmartFocus vaše podatke uporablja izključno z namenom, da družbi Belimo omogoči samodejno pošiljanje novic.
V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za obdelavo osebnih
podatkov za namene pošiljanja novic člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1) Zveznega
zakona o varstvu osebnih podatkov.
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1. 6. Uporaba vtičnikov za družbene medije.
Na naši spletni strani ne uporabljamo vtičnikov za družbene medije, ampak le povezave do ustreznih strani oz.
vsebin.

1. 7. Dnevniške datoteke strežnika.
Pri vsakem priklicu naše spletne strani, naš sistem samodejno zbira podatke in informacije iz računalniškega
sistema kličočega računalnika in jih shrani v dnevniške datoteke. Ti podatki npr. nudijo informacije o naslovu
IP, uporabljenem brskalniku, obiskani spletni strani, času dostopa in količini prenesenih podatkov. Teh podatkov ne uporabljamo za identifikacijo posameznega uporabnika in ne poteka ocenjevanje za namene trženja.
Informacije se obdelajo za zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije in se po 6 mesecih
izbrišejo.
V primeru uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) je pravna podlaga za začasno hrambo
dnevniških datotek strežnika člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1, 2) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov.

1. 8. Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, imate pravico vedeti, katere podatke o vas obdelujemo.
Prav tako imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov popravi, izbriše ali omeji, in po potrebi
pravico do prenosljivosti podatkov. Te pravice obstajajo, če ni nobenih zakonskih zahtev vodenja evidenc ali
drugih upravičenih interesov družbe Belimo, ki nasprotujejo zahtevi. Poleg tega imate pravico, da se pritožite
pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), če se
nanaša na vas.
Imate pravico kadar koli preklicati dano soglasje o obdelavi podatkov.
Svoje pravice lahko uveljavite tako, da se obrnete na kontaktni naslov v skladu s točko 1.10.

1. 9 . Tehnični in organizacijski ukrepi.
Za zaščito vaših osebnih podatkov izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.
Vsi podatki, ki ste jih posredovali na našo spletno stran, kot so povpraševanja ali prijave, se prenašajo šifrirano med vašim brskalnikom in našim strežnikom z uporabo SSL (Secure Socket Layer). Šifrirano povezavo
prepoznate po predponi »https://« v naslovni vrstici brskalnika.

1. 10. Kontaktni podatki.
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Brunner Straße 63/20
1230 Wien, Austria
Telephone: +43 (0)1 749 03 61-0
E-Mail: info@belimo.at
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