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Izjava o zasebnosti Tool Scout 
Za obdelavo vaših osebnih podatko velja "Splošna izjava o varstvu podatkov družbe Hoffmann SE". Pri uporabi Tool 
Scout-a veljajo tudi naslednje informacije. 
 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov? 
Za obdelavo vaših podatkov ob obisku te spletne strani 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 zgoraj navedeni naslov s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov« in po elektronski pošti na naslov: 
dataprotection@hoffmann-group.com.  
 

2. Wann erfasst Hoffmann Daten über Sie? 
Za namene tehničnega upravljanja spletne strani in za upravljanje strank v omejenem obsegu zbiramo podatke, ki 
omogočajo sprejemanje in obdelavo vaših povpraševanj glede izbire orodij in vprašanj glede tehničnih podatkov ter 
izdelavo ponudbe v skladu z vašimi potrebami. Našo spletno stran lahko obiščete, ne da bi posredovali podatke o sebi. 
Shranjujemo samo tehnične podatke o dostopu v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, kot so npr. ime 
zahtevane datoteke, datum in ura priklica, prenesena količina podatkov in ponudnik, ki zahteva dostop. Ti podatki so 
obdelani izključno za zagotavljanje nemotenega delovanja strani in za izboljšanje naše ponudbe ter nam ne omogočajo 
sklepanja o vaši identiteti. 
 
Osebne podatke zbiramo zlasti 
 
• pri registraciji za individualen dostop stranke v orodje my ToolScout; 
• pri povpraševanjih o izvedbi po meri;  
• pri shranjevanju seznama izdelkov; 
• pri kontaktu prek elektronske pošte.   
 
Podatki, ki jih vsakokrat zberemo, so razvidni iz posameznih obrazcev. Podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo 
za izvrševanje pogodbe, zagotavljanje storitev in za obdelavo vaših vprašanj. 
 

3. Posredovanje vaših podatkov 
Če je treba za delovanje te spletne strani ali za zagotavljanje storitev s strani družb skupine Hoffmann uporabiti zunanje 
ponudnike storitev (ponudnik gostovanja itd.) ali če je za obdelavo pristojna druga družba skupine Hoffmann, dobijo 
zadevne družbe dostop do vaših podatkov samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev posameznih nalog in funkcij. 
 
Če ti ponudniki storitev in družbe skupine Hoffmann vaše podatke obdelujejo zunaj Evropske unije, lahko to pomeni, da 
bodo vaši podatki posredovani v državo, ki nima uvedenih enakih standardov za varstvo podatkov kot Evropska unija. 
V tem primeru zagotavljamo, da bodo prejemniki vaših podatkov pogodbeno ali na drug način jamčili enako raven 
varstva podatkov, kot velja v Evropski uniji. 
 

4. Kdaj se vaši podatki izbrišejo? 
Po dokončni izvršitvi pogodbe ali izbrisu vašega računa stranke se vaši podatki zaklenejo za nadaljnjo uporabo in se 
po preteku obdobja hranjenja, ki ga zahtevata davčno in trgovsko pravo, izbrišejo, razen če niste izrecno privolili v 
nadaljnjo uporabo svojih podatkov ali če si nismo pridržali pravice do takšne uporabe podatkov, ki je zakonsko dovoljena 
in o kateri smo vas obvestili v tej izjavi o varstvu podatkov. Svoj račun stranke lahko kadar koli izbrišete tako, da pošljete 
neformalno sporočilo na zgoraj opisane kontaktne podatke ali da uporabite v ta namen predvideno funkcijo v računu 
stranke. 
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