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SPOROČILO O VARSTVU PODATKOV ZA 

DOBAVITELJE 

DRUŽBE P APIERHOLZ AUSTRIA  GMBH 

INFORM ACIJE V SKLADU S ČLENOM 13 IN ČLENOM 14  

SPLOŠNE DIREKTIVE O V ARSTVU OSEBNIH POD A TKOV 

 

1. ZAVEZA 

Za družbo Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju imenovana Papierholz) kot upravljavko 

obdelave podatkov je varstvo osebnih podatkov pomembno. Pri uporabi osebnih podatkov 

zato upoštevamo vsa določila Splošne direktive o varstvu osebnih podatkov in amandmaja 

avstrijskega Zakona o varstvu podatkov (DSG, Datenschutz-Anpassungsgesetzes) ter si 

vedno prizadevamo za transparentnost. 

Osebne podatke obdelujemo po načelih zakonitosti, dobrovernosti, transparentnosti, 

pravilnosti, namenskosti, zmanjševanju količine podatkov in omejitvijo obdobja 

shranjevanja podatkov. 

 

2. NAMEN IN ZAKONITOST 

Osebne podatke obdelujemo v okviru izvajanja storitev in izpolnjevanja naročil. Pri tem se 

sklicujemo na naslednje pravne podlage: 

2.1. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v skladu s črko b prvega odstavka člena 
6 Splošne direktive o varstvu osebnih podatkov 

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbenih storitev na področju 

nabave lesa, prodaje in fakturiranja.  

Namen obdelave podatkov je zlasti 

 ustanovitev, upravljanje in potek poslovnih razmerij,  

 krepitev obstoječih poslovnih razmerij in 

 obdelava reklamacij.   

Če nam svojih podatkov ne želite zaupati, sklenitev pogodbe ali izpolnitev naročila ni 

mogoča. Obstoječe pogodbe v teh okoliščinah več ni mogoče izvajati in jo je treba morda 

končati. 

2.2. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v skladu s črko c prvega odstavka člena 
6 Splošne direktive o varstvu osebnih podatkov 
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Obdelavo osebnih podatkov lahko od nas zahtevajo tudi zakonska določila. Te obveznosti 

so pri nas nastanejo zlasti iz Zakona o varstvu delojemalcev (ASchG, 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz), po katerem moramo osebe v obratu poučiti o varnostnih 

ukrepih. Konkretne informacije o tem boste prejeli ob pridobivanju podatkov od vsakokratne 

odgovorne osebe. 

2.3. Soglasje v skladu s črko 1 prvega odstavka člena 6 Splošne direktive o 
varstvu osebnih podatkov 

Če obdelava osebnih podatkov presega pogodbene ali pravne obveznosti, bomo pridobili 

soglasje poslovnega partnerja.  

Če soglasje pridobimo, bomo podatke obdelovali izključno za navedeni namen.  

Podeljeno soglasje je mogoče vedno preklicati. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost 

obdelave vaših osebnih podatkov do preklica. Soglasje lahko prekličete ustno ali pisno na 

e-naslov datenschutz.pha@papierholz-austria.at. 

2.4. Varovanje zakonitih interesov v skladu s črko f prvega odstavka člena 6 
Splošne direktive o varstvu osebnih podatkov 

Za namene pridobitve certifikata bomo osebne podatke certifikacijskemu organu razkrili 

samo za posamezni primer in na konkretno zahtevo. Pravna podlaga za to razkritje 

podatkov je naš zakoniti interes v skladu s črko f prvega odstavka člena 6 Splošne direktive 

o varstvu osebnih podatkov. Če je vaša potreba po varovanju večja od našega zakonitega 

interesa, lahko tej obdelavi ugovarjate. Za certifikacijski organ – prav tako kot za nas – 

veljajo določila Splošne direktive o varstvu osebnih podatkov in mora zagotavljati obdelavo 

podatkov v skladu s Splošno direktivo o varstvu osebnih podatkov.  

Če naši odjemalci v okviru preprodaje preverjajo kakovost, jim bo morda treba predložiti 

podatke o dobaviteljih. 

 

3. OSEBNI PODATKI 

Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:  

 ime, naslov, bančne podatke, rojstni datum, ID za DDV, kontaktne podatke 
(tel. št., št. faksa, e-poštni naslov, domača stran …), kontaktna oseba, 

statistični podatki (zvezna dežela, skupina prodajalcev), certificiranje, številka 

zemljišča, registrska oznaka. 

 

4. IZVOR 

Osebne podatke običajno pridobimo od vas samih. Možno pa je tudi, da bomo podatke 

pridobili iz javnih registrov (zemljiška knjiga, register firm) ali drugih javno dostopnih virov 

informacij (telefonska knjiga, spletna stran podjetja).  

 



Stran 3 | 4 

5. PREJEMNIKI 

Prejemniki osebnih podatkov so naši sodelavci, ki podatke potrebujejo za izpolnjevanje 

pogodbenih in zakonskih obveznosti in za zagotavljanje zakonitih interesov.  

Glede na namen obdelave bomo podatke posredovali pooblaščenim obdelovalcem 

podatkov (zlasti izvajalcem storitev IT), če je to potrebno za izpolnitev naloge. Pri izbiri 

naših obdelovalcev podatkov pazimo na to, da izpolnjujejo določila o varstvu podatkov in z 

obdelovalci podatkov sklepamo dogovore, s katerimi zagotavljamo zaupno in skrbno 

obdelavo osebnih podatkov. 

Pridobljenih podatkov ne prodajamo in ne posredujemo nepovezanim tretjim osebam brez 

utemeljitve. Glede utemeljenega posredovanja osebnih podatkov se sklicujemo na točko 

2.4. 

Če osebnih podatkov ne moremo pridobiti od posameznika, bomo posamezniku 

posredovali informacije o izvoru osebnih podatkov.  

 

6. OMEJITEV OBDOBJA SHRANJEVANJA 

Osebne podatke bomo shranili za čas trajanja poslovnega razmerja in dlje v skladu z 

zakonskimi roki shranjevanja podatkov. Za nas veljajo zlasti roki shranjevanja podatkov iz 

naslednjih zakonov: 

 Zakon o podjetjih (UGB, Unternehmensgesetzbuch), 

 Zvezni dajatveni red (BAO, Bundesabgabenordnung), 

 Splošni civilni zakonik (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch); 

 

7. VARNOST PODATKOV 

Za nas je varnost podatkov zelo pomembna. Izvedli smo vse potrebne tehnične in 

organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varnost podatkov in osebne podatke 

obdelujemo tako, da so zaščiteni pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb. Naša 

infrastruktura IT, ki jo redno preverjamo, ustreza običajnim varnostnim zahtevam. 

 

8. SPOŠTOVANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV 

Poslovni partnerji imajo pravico do obdelanih osebnih podatkov dostopati, jih popravljati, 

brisati ali omejiti njihovo obdelavo, razen če je to v nasprotju z zakonskimi ali pogodbenimi 

določili. 

Če imate z obdelavo vaših osebnih podatkov vprašanja, ugovarjate obdelavi svojih 

podatkov, želite preklicati svoje soglasje ali menite, da so bile vaše pravice v zvezi z 

varovanjem osebnih podatkov kršene, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo 

podatkov:  
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Papierholz Austria GmbH 

Sedež družbe 

Frantschach 5  

9413 St. Gertraud 

datenschutz.pha@papierholz-austria.at 

Imate tudi pravico do pritožbe pri avstrijskem nadzornem organu: Österreichische 

Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Dunaj, e-pošta: dsb@dsb.gv.at. 

 

 


