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Obvestilo o varstvu podatkov za naše poslovne stranke in dobavitelje 

Spoštovani, 
 
od 25. maja 2018 se po vsej Evropi uporabljajo določbe Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 
Številne stranke, dobavitelji in ponudniki storitev zaupajo družbi Hoffmann njihove osebne podatke. Družba Hoffmann 
razume varstvo osebnih podatkov kot del svoje podjetne odgovornosti.  
 
To obvestilo o varstvu osebnih podatkov bi radi uporabili za obveščanje o obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja v 
skladu s to uredbo (člen 13 GDPR). Pazljivo preberite to obvestilo. Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede 
tega obvestila o varstvu podatkov, jih lahko kadar koli naslovite na spodnji e-poštni naslov.  
 
To obvestilo o varstvu podatkov vsebuje informacije o obdelavi podatkov na spletni strani www.hoffmann-group.com 
skupine Hoffmann ter s tem povezanih digitalnih in drugih procesov. Splošno izjavo o varstvu osebnih podatkov najdete 
tukaj: https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/datenschutz. 
 
Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prilagodimo to obvestilo o varstvu podatkov v skladu z 
veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.  
 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov in kdo je pooblaščen za 
varstvo osebnih podatkov? 

Za obdelavo podatkov je odgovoren 
 
a. za B2B-stranke (poslovne stranke) podjetje skupine Hoffmann, ki je odgovorno za vašo regijo 
(https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/datenschutz/partner): 
 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München 
Hoffmann Supply Chain GmbH, Franz-Hoffmann-Str. 3, 90431 Nürnberg 
Hoffmann kvalitetna orodja d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slowenien 
 
b. za dobavitelje vaš pogodbeni partner: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München 
Hoffmann Supply Chain GmbH, Franz-Hoffmann-Str. 3, 90431 Nürnberg 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München 
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann-Str. 3, 90431 Nürnberg 
Hoffmann Göppingen Qualitätswerkzeuge GmbH, Ulmer Straße 70, 73037 Göppingen 
Hoffmann GmbH, Herbert-Ludwig-Str. 4, 28832 Achim 
Hoffmann Essen Qualitätswerkzeuge GmbH, Frohnhauser Straße 69, 45127 Essen 
Garant Productions GmbH, Otto-Knecht-Str. 3, 72766 Reutlingen 
 
c. za obiskovalce spletne strani: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München 
 
Ažurirani seznam vseh družb skupine Hoffmann najdete tukaj: https://www.hoffmann-
group.com/SI/sl/hsi/company/group/standorte  
Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštni naslov dataprotection@hoffmann-
group.com. 
 
Kontaktni podatki so na voljo tudi na internetu na http://ho7.eu/dataprotection. 
 

2. Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in od kod izvirajo?  
Obdelane kategorije osebnih podatkov vključujejo predvsem splošne podatke o strankah (kot so ime, priimek, dodatki 
k imenu), podatke kontaktnih oseb (naslov, telefon, faks, e-mail naslov, rojstno ime), druge podatke, ki nam jih zaupate 
(številka čevljev, številka oblačil), protokolni podatki pri uporabi IT-sistemov ter ostali podatki iz poslovnih odnosov (npr. 
podatki o pogodbah, podatki o strankinih vprašanjih, računovodski podatki, bančni podatki, davčne številke).   
 
Vaši osebni podatki se običajno zbirajo neposredno kot del začetka poslovanja in med poslovnim odnosom. V določenih 
primerih zbirajo vaše osebne podatke tudi drugi oddelki na podlagi zakonskih predpisov.   

http://www.hoffmann-group.com/
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/datenschutz
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/datenschutz/partner
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/group/standorte
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hsi/company/group/standorte
mailto:dataprotection@hoffmann-group.com
mailto:dataprotection@hoffmann-group.com
http://ho7.eu/dataprotection
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3. Za katere namene in na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke? 
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), nacionalnih 
zakonov o varstvu in vseh drugih ustreznih zakonov.  
Glavni namen obdelave podatkov je vzpostavitev, izvajanje in prekinitev skupnega poslovnega odnosa. Glavna pravna 
podlaga za to je člen 6, ods. 1, točka b GDPR. Poleg tega je med drugim vaše soglasje v skladu s členom 6, ods. 1, 
točka a ali členom 7 GDPR (npr. pri uporabi slik in izjav) pravna podlaga za obdelavo podatkov.  
Prav tako obdelujemo vaše podatke, da lahko izpolnimo svoje pravne obveznosti, zlasti na področju davčnega prava. 
Pravna podlaga je člen 6, ods. 1, točka c GDPR. 
Po potrebi obdelujemo tudi vaše podatke na podlagi 6. člena, ods. 1, točka f GDPR, da zagotovimo naše upravičene 
interese ali interese tretjih (npr. upravnih organov). To velja zlasti za preiskovanje kaznivih dejanj ali v družbi za 
administrativne namene.  
Poleg tega smo zaradi evropskih protiterorističnih uredb 2580/2001 in 881/2002 dolžni primerjati vaše podatke s tako 
imenovanimi "seznami terorizma EU", da zagotovimo, da nobena sredstva ali drugi gospodarski viri niso na voljo za 
teroristične namene. Če želimo obdelovati vaše osebne podatke za namen, ki ni omenjen zgoraj, vas bomo o tem 
predhodno obvestili.  

  

4. Kdo dobi vaše podatke? 
Znotraj našega podjetja dobijo podatke samo tiste osebe in oddelki (npr. računovodstvo, nakup, prodaja, storitve za 
stranke), ki jih potrebujejo za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti.  
 
Znotraj naše skupine podjetij bodo vaši podatki posredovani določenim podjetjem, če bodo za druga podjetja v skupini 
opravljali naloge (npr. logistika, produkcija).  
 
Poleg tega za izpolnjevanje pogodbenih in pravnih obveznosti uporabljamo različne ponudnike storitev. Za seznam 
izvajalcev in ponudnikov, s katerimi imamo več kot samo začasne poslovne odnose lahko pošljete zahtevo na naslov 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
 
Če osebne podatke posredujemo izvajalcem in ponudnikom storitev, obdelava temelji na pogodbi o obdelavi podatkov. 
Pri tem sodelujemo le s pogodbenimi izvajalci, ki nudijo zadostna zagotovila, da obstajajo ustrezni tehnični in 
organizacijski ukrepi in da se obdelava izvaja v skladu z zahtevami GDPR.  
Poleg tega lahko vaše osebne podatke prenesemo na druge prejemnike zunaj podjetja, v kolikor je to potrebno za 
izpolnitev pogodbenih in pravnih obveznosti. To so lahko npr.: 
 
• Državni organi (davčni organi, sodišča) 
• Banka podjetja (plačilni medij SEPA) 
• Stečajni upravitelj v primeru stečaja 
  

5. Katere pravice glede varstva podatkov imate? 
Zgoraj navedeni naslov lahko uporabite za zahtevo o tem, katere osebne podatke o vas imamo shranjene (dostop do 
informacij). Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek ali izbris vaših podatkov. Prav tako imate 
pravico do omejitve obdelave svojih podatkov in pravico, da podatke, ki ste jih posredovali, dobite v strukturirani, 
običajni in strojno berljivi obliki.   
 
Pravica do ugovora  
 
Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov brez navedbe razloga za namene neposrednega 
trženja. Če vaše podatke obdelujemo za zaščito zakonitih interesov, lahko tej obdelavi ugovarjate iz razlogov, 
ki izhajajo iz vaše posebne situacije. Nato ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če bomo 
dokazali prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki odtehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali če 
obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 

6. Kje se lahko pritožite? 
Lahko se pritožite pri zgoraj omenjenem pooblaščencu za varstvo podatkov ali nadzornemu organu za varstvo 
podatkov. 
 
Sedež podjetja Hoffmann je München. Pristojni nadzorni organ je bavarski državni urad za nadzor varstva podatkov, 

Promenade 27, 91522 Ansbach, email: poststelle@lda.bayern.de.  
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7. Kako dolgo se podatki hranijo? 
Vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko niso več potrebni za zgoraj omenjene namene. Po koncu poslovnega bodo 
vaši podatki shranjeni toliko časa, kot je to obvezno po zakonu. To izhaja iz davčnega in trgovskega prava. Obdobje 
hranjenja je po teh zakonih deset let. Poleg tega se lahko osebni podatki hranijo toliko časa, kolikor se lahko uveljavljajo 
zahtevki proti nam (zakonski zastaralni rok znaša od treh do trideset let).  
  

8. Ali se vaši podatki prenašajo v tretjo državo? 
Če osebne podatke prenesemo ponudnikom storitev ali skupinskim družbam zunaj Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP), bo prenos opravljen le, če je tretja država potrdila ustrezno raven varstva osebnih podatkov ali druga 
ustrezna jamstva za varstvo podatkov (npr. Zavezujoči predpisi o varstvu podatkov znotraj podjetja ali standardne 
pogodbene klavzule EU). Podrobne podatke lahko zahtevate na zgoraj navedenem naslovu.  

 

9. Ali ste dolžni posredovati svoje podatke? 
V okviru našega poslovnega odnosa morate posredovati osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev, izvajanje in 
prenehanje poslovnega razmerja in izpolnitev s tem povezanih obveznosti ter podatke, ki jih moramo zbirati po 
zakonu. Brez teh podatkov ne bomo mogli poslovati z vami.  
 
Če imate kakršnakoli vprašanja glede varstva osebnih podatkov, jih lahko kadarkoli naslovite na e-poštni naslov, 
naveden pod številko 1 (dataprotection@hoffmann-group.com). 
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