POLITIKA ZASEBNOSTI POSLOVNI PARTNERJI IN OBISKOVALCI SPLETNIH STRANI
Za izvajanje naše poslovne dejavnosti potrebujemo podatke poslovnih partnerjev, kamor sodijo predvsem zaposleni
pri poslovnih partnerjih. Prav tako obdelujemo osebne podatke oseb, ki nam pošljejo sporočilo z uporabo spletne
strani, obiščejo spletno stran www.bastlreduktor.com ali sorodne komunikacijske kanale vključno z našimi profili na
družbenih omrežjih. Verjamemo, da so osebni podatki pomemben gradnik našega medsebojnega zaupanja zato vas
želimo informirati o tem kako zbiramo vaše osebne podatke, zakaj jih obdelujemo, katere osebne podatke zbiramo,…
A) POSLOVNI PARTNERJI
KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO in KAKO JIH PRIDOBIMO

V kolikor ste zaposleni pri poslovnem partnerju zbiramo ime in priimek, delovno mesto, firmo v kateri ste zaposleni,
jezik v katerem lahko komuniciramo, telefon, naslov elektronske pošte ter podatke, ki nastanejo ob naši medsebojni
poslovni pisni ali ustni komunikaciji (npr.prometni podatki). Vaše osebne podatke bodisi pridobimo od vas samih, jih

pridobimo od družbe v kateri ste zaposleni ali jih pridobimo na internetu v kolikor so javno objavljeni.

ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Osebne podatke zaposlenih pri poslovnem partnerju zbiramo in obdelujemo z namenom:
 sklenitve pogodbe, uresničevanja pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali odpovedi pogodbe v najširšem
pomenu. Pri tem ni pomembno ali gre za pogodbo v pisni obliki ali ne;
 razvoja in izboljšanja izdelkov in / ali storitev;
 upravljanja odnosov in trženja (npr. ohranjanje in spodbujanje stikov z obstoječimi ali potencialnimi
poslovnimi partnerji, upravljanje storitev za stranke ter razvoj, izvedba in analiza tržnih raziskav in tržne
strategije,…);
 izvajanja poslovnih procesov, poročanja o notranjem upravljanju in upravljanje (upravljanje premoženja
podjetja, vodenje notranjih revizij, izvajanje poslovnega nadzora,…);
 zagotovitve varnosti omrežja in informacij;
 izpolnitve zakonskih obveznosti;
 uveljavljanja/nasprotovanje pravnih zahtevkov.

B)

UPORABNIKI KONTAKTNEGA OBRAZCA IN OBISKOVALCI SPLETNE STRANI
KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO in KAKO
V kolikor uporabite kontaktni obrazec zbiramo vaše ime in priimek oz. firmo, telefon, naslov elektronske pošte ter
podatke, ki nastanejo ob naši medsebojni komunikaciji (npr. prometni podatki).V kolikor obiščete našo spletno stran
ali sorodne komunikacijske kanale zbiramo podatke o vaši uporabi spletnega mesta npr. IP številka, datum in ura
obiska, obiskane strani, dolžino obiska posamezne strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta,
vrsta brskalnika. bVaše osebne podatke v kolikor uporabite kontaktni obrazec pridobimo od vas samih.Vaše osebne
podatke v kolikor obiščete našo spletno stran ali sorodne komunikacijske kanale pridobimo ob vašem obisku naše
spletne strani ali sorodnih komunikacijskih kanalov s pomočjo analitike.
ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Osebne podatke uporabnikov kontaktnega obrazca ali obiskovalcev spletne strani ali drugih sorodnih kanalov zbiramo
in obdelujemo z namenom:
 odgovora na sporočilo, ki ste ga oddali preko kontaktnega obrazca
 upravljanja odnosov in trženja (npr. ohranjanje in spodbujanje stikov, upravljanje storitev za stranke ter
razvoj, izvedba in analiza tržnih raziskav in tržne strategije,…);
 zagotovitve varnosti omrežja in informacij
 analiza in izboljšanje spletne strani ter zadovoljstva uporabnikov
Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih
obiskujete. Piškotke uporabljamo pri obiskovanju naše spletne strani ali drugih podobnih komunikacijskih kanalov. Na
podlagi shranjenih podatkov vas običajno ne moremo neposredno identificirati. Za podrobnejše informacije se lahko
obrnite na ponudnika naše internetne strani.

VELJA ZA A) IN B)
KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KDO IMA DO NJIH DOSTOP
Sprejete imamo razumne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov z namenom, da se
prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno spremembo, izgubo ali uničenje, kakor tudi nepooblaščen
dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov. Na žalost pa ni mogoče zagotoviti prenosa podatkov ali
sistema za shranjevanja, ki bi bil 100% varen.
Dostop do osebnih podatkov imajo zaposleni v naši družbi, ki vaše podatke potrebujejo za opravljanje dela. Osebe, ki
imajo dostop do osebnih podatkov so s posebno izjavo zavezane k zaupnosti. Do osebnih podatkov imajo dostop tudi
pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, ki jih s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov zavežemo, da ima sprejete
ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo tudi ustanove, ki smo jim podatke dolžni posredovati na podlagi zakona in
tretje osebe, ki posredovanje podatkov zahtevajo in zanj izkažejo tudi pravno podlago (npr. zakon, vaše pisno
soglasje,…).
Vaši osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.
PRAVICE
V določenih okoliščinah imate po zakonu pravico:
zahtevati informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, če je tako, katere podatke ter zakaj jih
hranimo oziroma uporabljamo;
zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov;
zahtevati popravke osebnih podatkov,;
zahtevati izbris vaših osebnih podatkov;
zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
zahtevati prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu;
kadarkoli preklicati privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih
podatkov za določen namen.
Če želite uveljaviti katero izmed vaših pravic pošljite zahtevek po elektronski pošti na naslov info@bastlreduktor.com
ali z redno pošto na naslov BASTL REDUKTOR d.o.o., Ločiška cesta 98A, 3313 Polzela. Na vašo zahtevo bomo
odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru uveljavljanja pravic bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri
potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim
osebam. V kolikor nam teh podatkov ne boste želeli posredovati in tako ne bomo mogli zanesljivo potrditi vaše
identitete, lahko zavrnemo vašo zahtevo.
Postopki v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic so brezplačni. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo ali
zavrnemo izpolnitev zahteve, če je vaša zahteva za dostop očitno neutemeljena ali pretirana, še posebej, če se
tovrstne zahteve ponavljajo.
Če menite, da nismo upoštevali vaših pravic do varstva osebnih podatkov imate pravico do pritožbe pri nadzornem
organu.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Pridržujemo si pravico do spremembe politike zasebnosti. Vsakokrat veljavna politika zasebnosti po na voljo na naši
spletni strani.
Polzela, 01.03.2019

