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Izjava o varstvu podatkov za aplikacijo računalo rezalnih podatkov 
 
Veselimo se vašega zanimanja za našo aplikacijo Hoffmann računalo rezalnih podatkov (v nadaljevanju „aplikacija«). 
Zaščita vaše zasebnosti je za nas zelo pomembna. Kot del korporativne odgovornosti razumemo tudi zaščito osebnih 
podatkov, ki so bili družbi zaupani. Da bi se počutili varno, ko uporabljate našo aplikacijo, pri obdelavi vaših osebnih 
podatkov strogo upoštevamo zakonske določbe in vas želimo o ravnanju z vašimi podatki podrobno obvestiti. 
 
Ta izjava o varstvu podatkov velja poleg naše Splošne izjave o varstvu podatkov. 
 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov? 
Za obdelavo vaših podatkov ob uporabi te aplikacije je odgovorna družba Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstr. 55, 81241 München. 
 
Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri družbi Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge se lahko obrnete po pošti 
na spodaj navedeni naslov s pripisom „za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov“ in po elektronski pošti na naslov: 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. Kdaj aplikacija zbira podatke o vas? 
Pri prenosu aplikacije se zahtevane informacije prenesejo v trgovino za aplikacije, zlasti uporabniško ime, e-poštni 
naslov in vaša številka stranke, čas prenosa, podatki o plačilu in koda posamezne naprave. Na to zbiranje podatkov 
nimamo vpliva in zanje nismo odgovorni. Podatke obdelujemo samo v primeru, če je to potrebno za prenos aplikacije v 
mobilno napravo. 
S storitvijo Google Analytics analiziramo in redno izboljšujemo uporabo naše aplikacije. V ta namen se uporabljajo 
“piškotki”; to so datoteke, shranjene v vaši napravi, ki nam omogočajo analizo uporabe aplikacije. S statistiko lahko 
izboljšamo našo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas. Za izjemne primere, v katerih se osebni podatki prenesejo 
v ZDA, je Google zavezan v skladu z EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je člen 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov.   
Informacije ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, če se ne 
nahajate v Evropski Uniji: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Pogoji uporabe: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.  
Pregled o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.  
Izjava o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sl. 
 
Vašo privolitev k uporabi Google Analytics lahko kadar koli prekličete tako, da v aplikaciji spremenite nastavitve.  
 

3. Kdaj se vaši podatki izbrišejo?  
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani (na primer 
v okviru pogodbenega razmerja) ali če to zahteva zakon. 
 
Podatki, ki jih zbere Google Analytics, bodo po 14 mesecih samodejno izbrisani. Brisanje podatkov, katerih obdobje 
hrambe je bilo doseženo, se izvede samodejno enkrat na mesec. 
 

4. Katere pravice glede varstvo podatkov imate? 
Proti družbi Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge in družbam skupine Hoffmann imate v okviru zakonskih pogojev 
pravico do dostopa do informacij (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov), do popravka (člen 16 Splošne uredbe o 
varstvu podatkov), do izbrisa (člen 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov), do omejitve obdelave (člen 18 Splošne 
uredbe o varstvu podatkov) in do prenosljivosti podatkov (člen 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Poleg tega imate 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov (člen 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov). 
 
Če ste družbi Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge ali kateri od družb skupine Hoffmann dali svoje privoljenje, ga lahko 
z učinkom za prihodnost kadar koli preklicete po elektronski pošti, faksu ali po navadni pošti: 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, Telefax: +49 89 839189, E-Mail: 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
  
Če družba Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge in družbe skupine Hoffmann obdelujejo vaše podatke na podlagi 
tehtanja interesov, lahko vložite ugovor proti obdelavi. Ko vložite ugovor, vaši podatki ne bodo več obdelani, razen če 
odgovorna družba poda neovrgljive razloge za obdelavo za namene zašcite, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami 
in svobošcinami, ali če je obdelava podatkov namenjena uveljavljanju, uresničevanju ali zagovoru pravnih zahtevkov. 
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