
OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV  
ZA STRANKE PO 13. ČLENU UREDBE1 

Spoštovana gospa! 
Spoštovani gospod! 

Vaši podatki so pri nas v varnih rokah! Obvezani smo varovati vaše podatke, ki smo jih obdelali pri sklenitvi posla in izvedbi 
pogodbe in to nalogo jemljemo resno. Prosimo, vzemite si čas za to obvestilo in si ustvarite sliko o tem, zakaj zbiramo 
vaše podatke in v kateri obliki se obdelujejo.  

Najprej bi vas radi informirali o tem, da vaše podatke zakonito obdelujemo 

•  za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti (točka b, 1. odstavka 6. člena Uredbe);  

• za izvedbo predpogodbenih ukrepov (točka b, 1. odstavka 6. člena Uredbe); 

• za izpolnitev zakonsko predpisanih obveznosti (točka c, 1. odstavka 6. člena Uredbe); 

• za namene naših zakonitih interesov, to je 
- za namene optimalne komunikacije in korespondence 
- za interne statistične analize in administracijo 
- za h kupcu usmerjen razvoj proizvodov 
- za namene neposrednega trženja (npr. pošiljanje po pošti, pošiljanje po e-pošti, ankete o zadovoljstvu, 

čestitke, statistične analize). Neposredno elektronsko trženje našim strankam poteka izključno v skladu 
z 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1. Izrecno vas obveščamo, da lahko kadar koli ugovarjate obdelavi 
vaših podatkov za namen neposrednega trženja na elektronski naslov dataprotection@smc.at ali pisno 
na naš naslov Mirnska cesta 7, 8210 Trebnje. 
 

Zagotovitev vaših podatkov je potrebna na podlagi naših Splošnih poslovnih pogojev (še posebej točk 2, 3, 6, 9 in 11), zato 
da lahko pravilno izpolnimo pogodbene obveznosti. Nezagotavljanje vaših podatkov bi imelo za posledico, da na primer 
ne bi bil izstavljen račun ali blago in storitve ne bi bile dobavljene, da ne bi mogli sprejemati dogovorov s strankami. 

Za dosego postavljenih ciljev je lahko v posameznih primerih potrebno, da dovolimo dostop do vaših podatkov 
kooperacijskim partnerjem, tretjim osebam ali v nadaljevanju navedenim oddelkom v našem podjetju. Sodelujemo s 
kooperacijskimi partnerji, ki nudijo zadostna jamstva, da so vaši podatki tudi pri njih v varnih rokah. Naši kooperacijski 
partnerji in oddelki z dostopom do podatkov v našem podjetju so: 

PREJEMNIK POSLOVNI SEDEŽ (DRŽAVA) 
OSNOVA ZA POSREDOVANJE V TRETJO 

DRŽAVO2 

Notranja, ozirom zunanja prodajna 
služba, tehnični oddelki 

Znotraj firme  

Knjigovodstvo Znotraj firme  

Po potrebi sodelavci v sestrskih in 
hčerinskih podjetjih na območju 

Srednje in Vzhodne Evrope 

Bolgarija, Hrvaška, Poljska, Slovaška, 
Avstrija, Češka republika, Madžarska 

 

Po potrebi sodelavci v sestrskih in 
hčerinskih podjetjih, oziroma trgovski 

partnerji na območju Srednje in 
Vzhodne Evrope izven EU 

Srbija, Ukrajina, Bosna in Hercegovina 
Standardne klavzule o varstvu 

podatkov 

Po potrebi sodelavci v sestrskih 
podjetjih znotraj EU 

Države članice EU  

Po potrebi občasno sodelavci v 
sestrskih podjetjih po vsem svetu 

ZDA, Singapur, Južna Koreja 
Standardne klavzule o varstvu 

podatkov 

 
1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 
2 »Tretja država« obsega vse države razen (1) držav članic Evropske unije ter (2) držav članic Evropskega gospodarskega prostora, to je poleg držav 
članic EU še Islandija, Liechtenstein in Norveška. 
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Matična družba Japonska 
Standardne klavzule o varstvu 

podatkov 

Ponudnik IT storitev/Partner za 

vzdrževanje3 
Avstrija, ZDA 

Standardne klavzule o varstvu 
podatkov 

 

Vaše podatke bomo hranili le tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere smo jih pridobili. V tej zvezi mora biti 
upoštevano, da je iz davčno-pravnih razlogov obvezna hramba pogodb in drugih dokumentov iz našega pogodbenega 
razmerja praviloma za dobo desetih let (–32., 125. in 126. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2). V posameznih 
primerih, na primer v primeru tekočih uradnih postopkov, lahko ta doba hrambe znaša več kot deset let.  

Nadalje bi vas radi informirali o tem, da imate kadarkoli pravico zahtevati informacijo, katere vaše podatke obdelujemo 
pri nas (podrobnosti so navedene v 15. členu Uredbe), da imate pravico zahtevati popravek ali izbris vaših podatkov 
(podrobnosti so navedene v 16. členu Uredbe), da imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov 
(podrobnosti so navedene v 18. členu Uredbe), da imate pravico ugovarjati obdelavi vaših podatkov (podrobnosti so 
navedene v 21. členu Uredbe), da lahko uveljavljate pravico o prenosljivosti podatkov (podrobnosti so navedene v 20. 
členu Uredbe). 

Če bi kljub naši dolžnosti zakonite obdelave vaših podatkov proti pričakovanju prišlo do kršitve vaše pravice do zakonite 
obdelave vaših podatkov, imate pravico do pritožbe na uradni organ za varstvo podatkov.  

Upamo, da smo vam s tem obvestilom pojasnili, v kakšni obliki in za katere namene obdelujemo vaše podatke. Če pa bi 
kljub temu imeli vprašanja glede obdelave vaših podatkov, se lahko mirno obrnete na elektronski naslov SMC delovne 
skupine za varstvo podatkov dataprotection@smc.at ali na vašo kontaktno osebo pri SMC. 

 

 
3 Za seznam prejemnikov in zunanjih obdelovalcev podatkov se prosimo, obrnite na dataprotection@smc.at in vam bomo čim prej posredovali 
informacije. 
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