Splošni pravilnik o zasebnosti

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje obseg, namen in način obdelave osebnih podatkov s strani družbe
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., Ghegastraße 3, 1030 Wien.
O obdelavi osebnih podatkov na naši spletni strani vas obveščamo prek našega spletnega pravilnika o
zasebnosti, ki ga lahko preberete na naslednji povezavi: Spletni pravilnik o zasebnosti.
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov na območju oblaka Belimo Cloud najdete na naslednji povezavi:
Pravilnik o zasebnosti v oblaku Belimo Cloud.
Pri obdelavi osebnih podatkov upoštevamo Zvezni zakon o varstvu osebnih podatkov in, kadar je ustrezno,
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov).
Vsi naši zaposleni, ki imajo dostop do zaupnih podatkov in informacij, so zavezani dolžnosti varovanja tajnosti
in so podpisali ustrezno pogodbo o zaupnosti.

1. 1. Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, kot so na primer nagovor,
ime, priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov ali večkratne značilnosti, ki omogočajo sklepanje o
posameznikih.

1. 2. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.
Če za postopke obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev zadevne osebe (npr. za pošiljanje novic),
služi člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1) Zveznega zakona o varstvu osebnih
podatkov kot pravna podlaga.
Pri obdelavi osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe, služi člen 6(1)(b) Splošne uredbe o
varstvu podatkov oz. člen 13(2)(a) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov kot pravna podlaga. To velja
tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje
(npr. izpolnjevanje zakonsko predpisanega vodenja evidenc), služi člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu
podatkov oz. člen 13(1) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov kot pravna podlaga.
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Če je obdelava potrebna za zaščito legitimnih interesov našega podjetja ali tretje osebe, služi člen 6(1)(f)
Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. člen 13(1) in (2) Zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov kot
pravna podlaga za obdelavo. To velja na primer za naslednje obdelave podatkov:
■

trženje, pod pogojem, da niste ugovarjali uporabi vaših podatkov v tržne namene;

■

ukrepe za nadaljnji razvoj izdelkov in storitev;

■

uveljavljanje pravnih zahtev in obramba pri pravnih sporih;

■

zagotavljanje varnosti informacijske tehnologije in dejavnosti informacijske tehnologije;

■

video nadzor za zagotavljanje fizične varnosti in dokazov;

■

kontrolo dostopa za zagotavljanje fizične varnosti in dokazov;

■

upravljanje tveganj družbe Belimo.

1. 3. Za katere namene obdelujemo osebne podatke?
1. 3. 1. Sklepanje in/ali izvajanje pogodb s strankami ali dobavitelji

Zbrani osebni podatki
Podjetje, nagovor, priimek, ime, telefonska številka podjetja, po možnosti personaliziran e-poštni naslov.
Podatki so potrebni za ustvarjanje in izmenjavo ponudb, sklepanje pogodb in izdajanje računov.
Nameni, za katere se zbrani podatki uporabijo, temeljijo na specifični vsebini vsake pogodbe in vključujejo
tako predpogodbene kot tudi pogodbene namene. Te določbe veljajo tudi za prenos programske opreme, ne
glede na to, ali jo družba Belimo nudi proti plačilu ali brezplačno, kakor tudi za zagotavljanje storitev
posodabljanja za to programsko opremo.
Če je poslovni odnos z vami zaključen, bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če obstajajo zakonske
zahteve za vodenje evidence.

1. 3. 2. Kontakt in povpraševanje po izdelkih
Zbrani osebni podatki
Podjetje, nagovor, priimek, ime, telefonska številka podjetja, po možnosti personaliziran e-poštni naslov.
Podatke uporabljamo za obdelavo poizvedbe za kontakt ali izdelek, ter za izpolnjevanje pogodbe v skladu s
točko 1.3.1..
Po zaključku poizvedbe za kontakt bomo izbrisali osebne podatke, razen če obstajajo zakonske zahteve za
vodenje evidence.

1. 3. 3. Obdelava osebnih podatkov za namene trženja in novice
Zbrani osebni podatki
Podjetje, nagovor, priimek, ime, telefonska številka podjetja, po možnosti personaliziran e-poštni naslov.
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ustno, pisno ali elektronsko, obdelamo tudi za namene trženja.
To je namenjeno vašemu osebnemu svetovanju, dostavi ponudb za izdelke in storitve, ki so prilagojene vašim
individualnim potrebam, pošiljanju novic in izboljšanju naših storitev.
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Obdelavo vaših osebnih podatkov za namene trženja na splošno ali za določene kanale v prihodnosti lahko
odklonite v pisni obliki. V primeru takšne izjave ne bomo več stopili v stik z vami za namene trženja. Če
uporabljate eno ali več veljavnih storitev, se bodo za zagotovitev teh storitev vaši podatki še naprej shranjevali
v naši podatkovni bazi in bodo obdelani za poslovne transakcije.

1. 3. 4. Obdelava podatkov kandidata
Zbrani osebni podatki
Vsi podatki, ki nam jih posredujete o sebi v vaših dokumentih.
Če se boste prijavili na delovno mesto pri nas in vas ne zaposlimo, bomo izbrisali osebne podatke, razen če
obstajajo zakonske zahteve za vodenje evidence.

1. 3. 5. Drugi nameni
Osebni podatki se lahko zbirajo tudi v naslednjih navedenih primerih.
Gre za osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ustno, pisno ali elektronsko:
■

svetovalne dejavnosti (npr. pri gradbenih projektih z načrtovalci, arhitekti);

■

akademske stike (npr. sodelovanje pri raziskovalnih projektih);

■

društvene dejavnosti (npr. pri organih za standarde);

■

priprave in organizacije dogodkov.

Če je odnos z vami zaključen, bodo vaši osebni podatki izbrisani, razen če obstajajo zakonske zahteve za
vodenje evidence.

1. 4. Posredovanje osebnih podatkov.
Vse podatke shranimo v elektronski obliki v strežnikih v lasti podjetja. V skladu s točko 1.3.1, 1.3.2 ali 1.3.3
bomo vaše podatke po potrebi posredovali na naš sedež, našim hčerinskim podjetjem ali pooblaščenim
prodajnim partnerjem v vaši državi.
Za obdelavo naročila se lahko vaši osebni podatki posredujejo našim ponudnikom storitev. Svoje ponudnike
storitev skrbno izbiramo in pogodbeno zagotovimo, da naši ponudniki storitev vaše podatke obdelujejo na tak
način, kot je to dovoljeno nam. Osebni podatki, ki jih zbere Google Analytics, so shranjeni v ZDA.

1. 5. Avtomatizirano odločanje.
Za utemeljitev in vodenje poslovnih razmerij ne izvajamo avtomatiziranih odločitev v skladu s členom 22
Splošne uredbe o varstvu podatkov.
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1. 6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki.
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, kadar je
ustrezno, 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 (člen 77 Splošne uredbe o varstvu
podatkov), če se ta pravica 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 1.8..

1. 7. Tehnični in organizacijski ukrepi.
Za zaščito vaših osebnih podatkov izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

1. 8. Kontaktni podatki.
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3
1030 Wien, Austria
Telephone: +43 (0)1 749 03 61-0
E-Mail: info@belimo.at
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