INFORMACIJE O OBDELAVI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
V SKLADU S 13. IN 14. ČLENOM GDPR (DOBAVITELJI)
(Stanje: januar 2020)

Spoštovani dobavitelj!
To obvestilo je namenjeno temu, da se seznanite z obdelavo osebnih podatkov, ki jih pred ali ob sklenitvi pogodbenega razmerja posredujete družbi Prangl d.o.o. Prosimo, vzemite si čas, da se seznanite s podrobnostmi in nam posredujete morebitna
vprašanja.
1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?
Družba Prangl d.o.o., Miklavška cesta 82, SI-2311 Hoče (v nadaljevanju: “mi”) je upravljalec podatkov in kot takšna odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (“GDPR”).
2. Pooblaščenec za varstvo podatkov
Prangl d.o.o. nima imenovanega pooblaščenca za varstvo podatkov.
Morebitne podrobnosti glede obdelave vaših osebnih podatkov, zahtevke itd. lahko pridobite na elektronskem naslovu
office@prangl.si in telefonski številki +386 (0)2 613 09 20.
3. Kakšna sta namen in pravna podlaga obdelave vaših osebnih podatkov?
Osebne podatke obdelujemo predvsem za namene izpolnitve pogodbenih obveznosti in











pravic ter v postopku pred sklenitvijo pogodb (točka b, 1. odst. 6. čl. GDPR), glede nad ruge zakonske določbe in
možnse situacije pa jih bomo lahko obdelovali tudi za naslednje namene:
izpolnjevanja zakonskih obveznosti (točka c, 1. odst. 6. čl. GDPR);
za namene izvajanja naloge, ki je v javnem interesu ali sledi v okviru izvajanja javne oblasti in nam je bila naložena (točka
e, 1. odst. 6. čl. GDPR);
upravičenega interesa našega podjetja ali na osnovi upravičenega interesa tretjih oseb (točka f, 1. odst. 6. čl. GDPR);
preprečevanja zlorab;
internega upravljanja;
zagotavljanja varnosti omrežja in informacij;
ter za statistične namene.

Nadalje lahko obdelujemo vaše osebne podatke, v kolikor bi to bilo potrebno v dokazne namene v primeru, če bi proti nam
uveljaljali kakršne koli zahtevke iz naslova ppogodbenega razmerja. Pravno podlago pri tem predstavlja točka f, 1. odst. 6.
čl. GDPR, tj. zakoniti interes, za katerega si prizadeva upravljavec.
4. Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?
Obdelujemo osebne podatke, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje obveznosti in pravic glede na sklenjeni dogovor, tj. predvsem:



kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka, števika faksa, e-poštni naslov)
davčna številka (za osebni podatek gre le, kadar je dobavitelj fizična oseba)

5. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Podatke hranimo do dosega namena, za katerega so bili zbrani, tj. do izpolnitve pravic in obveznosti po sklenjenem dogovoru.
Po prenehanju bomo vaše podatke hranili do poteka zastaralnega roka za uveljavljanje zahtevkov zoper družbo Prangl. V
kolikor boste zoper nas sprožili sodne postopke, bomo vaše podatke hranili do dokončne odločitve sodišča ali drugega
pristojnega organa.
Kadar je naša obveznost, da po določenem področnem zakonu hranimo nek podatek ali dokument določeno časovno
obdobje (npr. 10 let) ali celo trajno, bomo tak individualni podatek hranili zahtevano obdobje oziroma trajno.
6. Katere kategorije prejemnikov obstajajo?
Vaše osebne podatke lahko posredujemo povezanim podjetjem, če je to v okviru navedenih namenov in pravnih podlag
potrebno. Vaši osebni podatki se pri pogodbenih obdelovalcih vedno obdelujejo v skladu z 28. čl. GDPR, tj. zagotovi se
ustrezna pravna podlaga in varstvo osebnih podatkov, smiselno enako velja v primeru posredovanja podatkov drugemu
upravljalcu. Praviloma gre za obdelavo s strani povezanih družb, ponudnikov storitev gostovanja, računovodstva, odvetnika,
družbe za izterjavo, revizor, pristojni organi itd.
Vaših podatkov ne bomo prodali tretjim osebam ali jih tržili na druge načine.
7. Nameravamo podatke posredovati v tretje države?
Namera posredovanja podatkov v tretje države z naše strani ne obstaja.
8. Katere pravice imate?






zahtevati informacije o tem, katere vaše podatke obdelujemo (za podrobnosti glejte 15. čl. GDPR);
zahtevati popravek ali izbris vaših podatkov (za podrobnosti glejte 16. čl. GDPR);
zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov (za podrobnosti glejte 18. čl. GDPR);
do ugovora obdelavi vaših podatkov (za podrobnosti glejte 21. čl. GDPR);
uveljavljati pravico do prenosljivosti vaših podatkov (za podrobnosti glejte 20. čl. GDPR).

9. Pravica do pritožbe
Če bi, kljub naši zavezanosti zakoniti obdelavi vaših podatkov, nepričakovano prišlo do kršitve vaše pravice do obdelave
vaših podatkov v skladu z zakonodajo, ste upravičeni do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.
10. Avtomatizirano sprejemanje odločitev
Odločitev ne sprejemamo na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov v smislu 22. čl. GDPR.
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