
  

Obvestilo o varstvu podatkov 

Družba GEA vas ceni kot stranko oz. vse, ki vas zanima družba GEA oz. njeni izdelki, 
tehnologije in storitve. Ko boste komunicirali z nami, bomo zbirali in obdelali nekatere vaše 
osebne podatke. V obvestilu o varstvu podatkov je opisano, kako GEA uporablja podatke, ki 
jih posredujete, ter katere pravice in možnosti imate v zvezi s tem. 

To velja za osebne podatke, ki jih posredujete družbi GEA ali so izpeljani iz teh podatkov. Če 
so v tem obvestilu opisane veljavna zakonodaja in vaše pravice, se te nanašajo samo na 
osebne podatke, obdelane v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Če se ta 
uredba ne uporablja za obdelavo vaših osebnih podatkov, se uporabljajo druga pravila v 
skladu z za vas veljavno zakonodajo.  

Za uporabo podatkov, ki jih zberejo piškotki ali druge tehnologije za sledenje v spletu, velja 
naš pravilnik o piškotkih, ki ga najdete na ustreznem spletnem mestu družbe GEA. 

Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke upravlja družba GEA Group Aktiengesellschaft ali z družbo GEA 
Group Aktiengesellschaft povezana pravna oseba, ki je določena kot odgovorni upravljavec 
vaših osebnih podatkov v sporočilih, ki vam jih pošiljamo (v nadaljevanju »mi« ali »GEA«), in 
ki skrbi za varnost ter celovitost vaših osebnih podatkov. Kliknite tukaj za ogled seznama z 

družbo GEA Group Aktiengesellschaft povezanih pravnih oseb skupaj s kontaktnimi podatki. 

V kakšne namene uporabljamo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke bomo obdelali glede na vrsto poslovnega odnosa z vami in izključno 
za te namene (»Dovoljeni nameni«): 

• načrtovanje, sklepanje, izvajanje, upravljanje in vodenje vašega poslovnega razmerja (ali 
pogodbenega razmerja z vašim podjetjem ali organizacijo) s Skupino GEA, kot so 
izvajanje transakcij in naročil izdelkov ali storitev, obdelava plačil, vodenje 
računovodstva, revizija, izstavljanje računov in dejavnosti izterjave, priprava pošiljk in 
dostav, zagotavljanje popravil in storitev podpore oziroma zagotavljanje drugih storitev ali 
stvari, ki ste jih morda zahtevali. 

• zagotavljanje naših izdelkov, storitev in spletnih mest ali drugih sistemov ter zagotavljanje 
zaščite zanje, preprečevanje in zaznavanje varnostnih groženj, goljufij oziroma drugih 
kriminalnih ali zlonamernih aktivnosti; 

• zagotavljanje skladnosti s pravnimi obveznostmi (kot so obveznosti vodenja evidenc) ter 
z obveznostmi preverjanja skladnosti s predpisi in evidentiranja (npr. v skladu s 
konkurenčnim pravom, izvoznimi zakoni, zakoni o trgovinskih sankcijah in embargu 
oziroma za preprečevanje gospodarskega kriminala ali pranja denarja), ki lahko 
vključujejo samodejna preverjanja, ali so vaši podatki za stik ali drugi podatki, ki jih 
posredujete o svoji identiteti, na aktualnih seznamih sankcioniranih strank, in 
vzpostavitev stika z vami za potrditev identitete v primeru morebitnega ujemanja ali 
beleženje komunikacije z vami, ki je morda relevantna za namene zadev s področja 
varstva konkurence; 

• obveščanje, če je dovoljeno v skladu z veljavno lokalno zakonodajo in je v okviru 
obstoječega poslovnega razmerja, o izdelkih ali storitvah Skupine GEA, ki so podobni 
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takim izdelkom in storitvam ali so povezani z njimi ter so bili že kupljeni ali uporabljeni v 
okviru tega poslovnega razmerja; 

• posredovanje informacij, za katere se zanima podjetje, našim distributerjem, kot so 
informacije o izdelkih, spremembe cen, akcije s popusti, zamenjava dobaviteljev, podatki 
o zastopnikih, tehnične težave in ustavitve prodaje; 

• reševanje sporov, izvajanje naših pogodbenih sporazumov ter ugotovitev in uveljavitev 
pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi; ali 

• zagotavljanje skladnosti s pravnimi obveznostmi, kot je vodenje poslovnih evidenc za 
davčne namene ali pošiljanje obvestil in drugih razkritij v skladu z zakonodajo. 

Vaše osebne podatke lahko obdelamo tudi za spodaj navedene namene, če ste nam podelili 
svoje izrecno soglasje za tako obdelavo ali je to pravno dovoljeno v skladu z veljavno 
zakonodajo o varstvu podatkov: 

• komuniciranje z vami prek komunikacijskih kanalov, ki ste jih odobrili za prejemanje 
najnovejših obvestil, posebnih ponudb in drugih informacij o izdelkih, tehnologijah in 
storitvah Skupine GEA (vključno z glasili s trženjsko vsebino) ter dogodkih in projektih 
Skupine GEA; 

• izvajanje anket med strankami, trženjskih dejavnosti, analiz trga, nagradnih žrebanj, 
natečajev oziroma drugih promocijskih dejavnosti ali dogodkov ustvarjanja profilov in 
samodejne obdelave: zbiranje informacij o vaših nastavitvah na podlagi vaših dejavnosti 
med uporabo naših spletnih mest in katerih koli izdelkov, vsebine, ki jo je mogoče 
prenesti (npr. registracija za programsko opremo, e-knjige ali informativne dokumente), 
ali drugih storitev, ki vam jih nudimo v spletu. Na podlagi teh podatkov (npr. vsebine, ki jo 
prenesete ali kliknete, oziroma pogostosti in trajanja ogleda vsebine) ustvarimo 
uporabniški profil za prilagoditev in izboljšanje kakovosti naše komunikacije ter interakcije 
z vami (na primer s sledenjem novičnika ali z analizo spletnega mesta). Namen naših 
dejavnosti ustvarjanja profilov je prepoznati področja, ki so za vas morda uporabna ali 
vas kako drugače zanimajo, in vas o njih obvestiti na bolj učinkovit in ciljno usmerjen 
način. Uporabljeni algoritmi upoštevajo ta namen in vam samodejno pošiljajo določeno 
vsebino ali informacije. 

Opomba: V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (člen 21 (2)) imate pravico do 
ugovora zoper uporabo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z 
zgoraj opisanim ustvarjanjem profilov. Za dodaten opis vaših pravic in načina uveljavljanja 
pravic si oglejte spodnji razdelek »Vaše pravice do varstva podatkov«. 

V zvezi z vrsto komunikacije s trženjsko vsebino (npr. e-poštna sporočila in telefonski klici) 
vam bomo take informacije, če tako zahteva zakon, pošiljali le, če ste se strinjali s 
prejemanjem takih informacij, in vam ponudili možnost, da kadar koli prekličete prejemanje 
takih informacij, če ne boste želeli več prejemati novic s trženjsko vsebino. 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za sprejemanje kakršnih koli avtomatiziranih 
odločitev, ki bi vplivale na vas, ali za ustvarjanje profilov, razen kot je opisano zgoraj. 

Za nadzor in analizo podatkov, ki se nanašajo na naše izdelke, uporabljamo sodobno 
tehnologijo (imenovano tudi internet stvari). Te podatke uporabljamo za zagotavljanje 
podpore našim strankam, npr. z izboljšanjem zasnove izdelkov in storitev za izdelke. V zvezi 
s katero koli tako tehnologijo običajno niso obdelani nobeni osebni podatki. Če pa so osebni 
podatki obdelani, so obdelani dosledno v skladu s tem obvestilom o varstvu podatkov in v 
skladu z veljavno zakonodajo. 



Pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov so opredeljene v 6. členu Splošne 
uredbe EU o varstvu podatkov. Glede na zgoraj navedene namene, za katere uporabljamo 
vaše osebne podatke, je obdelava potrebna za izvajanje sporazuma ali drugega poslovnega 
dogovora z družbo GEA oziroma za zagotavljanje skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi 
ali za namene naših zakonitih interesov, vendar vedno pod pogojem, da ti interesi ne 
prevladajo nad vašimi interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami. Poleg tega lahko 
obdelava temelji na vašem soglasju, ki ste nam ga izrecno podelili. 

Obseg osebnih podatkov 

Zbiramo in obdelujemo lahko zlasti te kategorije osebnih podatkov:  

• podatki za stik s podjetjem ali zasebni podatki za stik, kot so polno ime, naslov, 
telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka faksa in e-poštni naslov, 
identifikacijska številka vašega mobilnega telefona in naslov IP vašega računalnika, 
kadar uporabljate naše spletno mesto; 

• podatki o plačilu, kot so podatki, potrebni za obdelavo plačil in preprečevanje goljufij, 
vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic, številkami varnostnih kod in drugimi 
povezanimi podatki za izstavljanje računov; 

• dodatni podatki o podjetju, ki jih je bilo treba obdelati v okviru projekta ali pogodbenega 
razmerja z družbo GEA ali ste jih posredovali prostovoljno, kot so oddana naročila, 
opravljena plačila, zahteve in projekti; 

• podatki o vaših zanimanjih in nastavitvah ter drugi podatki, pridobljeni z zgoraj opisano 
analizo, zlasti vaše dejavnosti med uporabo naših spletnih mest in katerih koli izdelkov, 
vsebine, ki jo je mogoče prenesti (npr. registracija za programsko opremo, e-knjige ali 
informativne dokumente), ali drugih storitev, ki vam jih nudimo v spletu. To vključuje 
vsebino, ki jo prenesete ali kliknete, oziroma pogostost in trajanje ogleda vsebine; 

• podatki, zbrani v javno dostopnih virih, podatkovnih bazah, kjer je zagotovljena integriteta 
in pri bonitetnih agencijah; 

• v skladu s pravnimi zahtevami za namene skladnosti s predpisi: podatki o relevantnih in 
bistvenih sodnih ali drugih pravnih postopkih zoper vas ali povezano tretjo osebo, ali v 
komunikaciji z vami, ki je lahko pomembna za protimonopolne namene; 

• posebne kategorije osebnih podatkov. Če to zahteva zakonodaja ali ste nam podelili 
svoje soglasje, lahko v nekaterih primerih zbiramo posebne kategorije vaših osebnih 
podatkov, za katere veljajo posebni zakoni o varstvu podatkov. V povezavi z registracijo 
za dogodek ali seminar oziroma udeležbo na njem vas lahko na primer prosimo za 
podatke o vašem zdravju za namene prepoznave in upoštevanja vaših morebitnih 
posebnih potreb ali posebnih prehranskih potreb. Kakršna koli uporaba teh podatkov 
temelji na vašem soglasju. Če ne posredujete nobenih takih podatkov o posebnih 
potrebah ali posebnih prehranskih potrebah, ne bomo mogli sprejeti nobenih ustreznih 
previdnostnih ukrepov. 

Kako zbiramo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke običajno pridobimo neposredno od vas. Osebnih podatkov ne 
pridobivamo pri tretjih osebah, razen če je drugače določeno v tem dokumentu (npr. podatki 
v javno dostopnih virih, podatkovnih bazah, kjer je zagotovljena integriteta in pri bonitetnih 
agencijah).  



Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi pri tretjih osebah za namene trženja, vendar le, 
če ste nam izrecno podelili soglasje za to. V takih primerih boste o tem obveščeni v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

Kako varujemo vaše osebne podatke? 

Za varstvo vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali vdorom uporabljamo 
fizične, elektronske in postopkovne ukrepe v skladu z najsodobnejšimi tehničnimi ter pravnimi 
zahtevami za varstvo podatkov. Med te ukrepe spadajo izvajanje določenih tehnologij in 
postopkov, ki so zasnovani za varstvo vaše zasebnosti, kot so varni strežniki, požarni zidovi 
in šifriranje SSL. Vedno dosledno upoštevamo veljavno zakonodajo in predpise glede 
zaupnosti in varnosti osebnih podatkov. 

Komu posredujemo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke lahko posredujemo: 

• našim povezanim družbam v Skupini GEA po svetu, če to dovoljuje zakon in v obsegu, 
potrebnem za Dovoljene namene. Ti subjekti bodo v takih primerih uporabljali osebne 
podatke za iste namene in v skladu z istimi pogoji, opredeljenimi v obvestilu o varstvu 
zasebnosti. Kliknite tukaj za ogled seznama -povezanih družb v Skupini GEA s 
kontaktnimi podatki; 

• ponudnikom storitev (t. i. obdelovalcem podatkov) v Skupini GEA ali zunaj nje v matični 
državi ali v tujini, npr. skupnim servisnim centrom, lahko naročimo, naj v našem imenu in 
izključno v skladu z našimi navodili obdelajo osebne podatke za Dovoljene namene. GEA 
bo ohranila nadzor nad vašimi osebnimi podatki in ostala v celoti odgovorna zanje ter bo 
z ustreznimi ukrepi, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, poskrbela za celovitost in varnost 
vaših osebnih podatkov pri sodelovanju takih ponudnikov storitev; 

• sodiščem, organom kazenskega pregona, državnim organom ali odvetnikom, če to 
dovoljuje zakon in je potrebno za izpolnitev pravne obveznosti oziroma za ugotovitev in 
uveljavitev pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi. 

• V nasprotnem primeru bomo vaše osebne podatke razkrili le, če nam to naročite ali nam 
podelite dovoljenje, če moramo to narediti v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi 
oziroma sodnim ali uradnim zahtevkom oziroma v primeru suma goljufije ali kriminalnih 
dejavnosti. 

Kje bodo obdelani vaši osebni podatki? 

GEA je podjetje, ki posluje po vsem svetu. Pri izvajanju naših poslovnih dejavnosti lahko 
vaše osebne podatke posredujemo tudi prejemnikom v državah zunaj Evropskega 
gospodarskega prostora (»tretje države«), v katerih veljavna zakonodaja ne zagotavlja enake 
ravni varstva podatkov kot zakonodaja v vaši matični državi. V takem primeru bomo ravnali 
skladno z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov ter z ustreznimi ukrepi poskrbeli za 
varnost in celovitost vaših osebnih podatkov, zlasti s sklenitvijo standard pogodbenih klavzul 
EU, ki so na voljo tukaj. Če želite dodatne informacije o teh ukrepih, lahko kadar koli 
uporabite spodnje podatke za stik in vzpostavite stik z nami.  

Vaše pravice do varstva podatkov 

V skladu z določenimi pravno predpisanimi pogoji lahko zahtevate dostop do svojih osebnih 
podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave. Poleg tega lahko ugovarjate obdelavi 

https://www.gea.com/en/contact/worldmap.jsp
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


ali zahtevate prenosljivost podatkov. Predvsem pa imate pravico, da zahtevate kopije svojih 
osebnih podatkov, ki jih hranimo. Če to zahtevo pošljete večkrat, vam jo lahko ustrezno 
zaračunamo. Za podrobnosti o svojih pravicah do varstva podatkov si oglejte člene od 15 do 
22 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. 

Za vse zgornje zahteve pošljite opis svojih ustreznih osebnih podatkov in navedite ime, 
številko stranke ali drugo identifikacijsko številko družbe GEA (po potrebi) kot dokaz o 
identiteti za spodaj navedene osebe za stik. Zaradi zaščite vaših osebnih podatkov pred 
nepooblaščenim dostopom bomo morda zahtevali dodaten dokaz o identiteti. Vašo zahtevo 
bomo temeljito pregledali in se morda v sodelovanju z vami dogovorili, kako bi jo bilo najbolje 
izpolniti. 

Če ste nam podali svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli 
prekličete, preklic pa velja za naprej (preklic soglasja npr. ne vpliva na zakonitost obdelave 
na podlagi soglasja pred preklicem). V primeru preklica soglasja lahko nadalje obdelujemo 
samo tiste osebne podatke, za katere je na voljo druga pravna podlaga za obdelavo. 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z načinom obravnave vaših osebnih podatkov ali 
želite vložiti pritožbo, lahko uporabite spodnje podatke za stik in vzpostavite stik z nami, da 
bomo preiskali zadevo. Če niste zadovoljni z našim odgovorom ali če po vašem mnenju 
osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri pristojnem 
nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi. Če je vaše stalno prebivališče na 
primer v Združenem kraljestvu, se lahko obrnete na urad informacijskega pooblaščenca na 
spletnem mestu urada (https://ico.org.uk). 

Ali morate posredovati osebne podatke? 

Svoje osebne podatke nam na splošno posredujete popolnoma prostovoljno, običajno pa za 
vas ni nobenih škodljivih posledic, če ne podate soglasja ali ne posredujete osebnih 
podatkov. Vendar pa GEA v nekaterih primerih ne more ukrepati brez določenih vaših 
osebnih podatkov, ker na primer te osebne podatke potrebuje za obdelavo vaših naročil, 
zagotavljanje dostopa do spletnega mesta, kjer je na voljo ponudba ali glasilo, ali izvajanje 
preverjanja skladnosti s predpisi v skladu s pravnimi zahtevami. V takih primerih GEA brez 
ustreznih osebnih podatkov žal ne bo mogla izpolniti vaše zahteve. 

Hramba vaših osebnih podatkov 

Vaši osebni podatki bodo izbrisani, ko jih ne bomo več razumno potrebovali za Dovoljene 
namene ali ko boste preklicali soglasje (če je to potrebno) in nam teh podatkov ni treba 
hraniti v skladu s pravnimi zahtevami oziroma je nadaljnja hramba teh podatkov kako 
drugače prepovedana. Vaše osebne podatke bomo zlasti hranili, če jih bo GEA potrebovala 
za uveljavljanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi, in sicer do poteka ustreznega 
obdobja hrambe oziroma do poravnave ustreznih zahtevkov. 

Zaznamki družabnih omrežij v naših spletnih ponudbah 

Na našem spletnem mestu so t. i. »zaznamki družabnih omrežij« (na primer storitev 
YouTube, LinkedIn, Facebook in/ali Twitter) Zaznamki družabnih omrežij so internetni 
zaznamki, s katerimi lahko uporabniki te storitve zbirajo povezave in novice. Ti zaznamki so 
na naše spletno mesto vdelani zgolj kot povezava do ustreznih storitev. Ko kliknete vdelano 
grafiko, boste preusmerjeni na stran ustreznega ponudnika, kar pomeni, da podatki o 
uporabniku do takrat ne bodo preneseni do ustreznega ponudnika. Za informacije o 
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obravnavi osebnih podatkov pri uporabi teh spletnih mest si oglejte ustrezen pravilnik o 
varstvu podatkov zadevnih ponudnikov. 

Klepetalni roboti 

Svoje težave nam lahko sporočite prek klepetalnih robotov na našem spletnem mestu. To so 

programi, ki uporabljajo umetno inteligenco za razvrstitev težav v splošnem klepetu z vami in 

jih nato posredujejo našim odgovornim zaposlenim ter vam pomagajo pri krmarjenju po 

našem spletnem mestu.  

Če predhodno podelite svoje soglasje, bodo osebni podatki, ki jih posredujete med temi 

klepeti, obdelani za namen odgovarjanja na vaše vprašanje in vzpostavitve stika z vami za 

namene oglaševanja. Komunikacijo izvajajo podjetja iz naše skupine, ki jim ponujamo izdelke 

in storitve, ki ste jih zahtevali v svoji ustrezni regiji. Omejena je na komunikacijske kanale, za 

katere ste posredovali podatke za stik, ter na zahtevane skupine izdelkov in storitev. 

Obdelava temelji na črki a) 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu 

podatkov. Osebne podatke posredujete prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni 

posredovati, poleg tega pa osebni podatki niso potrebni za izpolnitev pravne ali pogodbene 

obveznosti ali sklenitev sporazuma. Če nam ne posredujete svojih podatkov, to nima nobenih 

posledic za vas, vendar pa ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje. Svoje soglasje 

lahko kadar koli prekličete, na primer tako, da vzpostavite stik z nami brez kakršnega koli 

posebnega obrazca, preklic pa velja za naprej. Vaši osebni podatki bodo izbrisani po preklicu 

soglasja. 

Posodobitve tega obvestila o varstvu podatkov 

To obvestilo o varstvu podatkov je bilo nazadnje posodobljeno julija 2019. Pridržujemo si 

pravico do občasne posodobitve in spremembe tega obvestila o varstvu podatkov, da ga 

posodobimo s spremembami načina uporabe vaših osebnih podatkov ali spremenjenimi 

pravnimi zahtevami. V primeru kakršnih koli takih sprememb bomo spremenjeno obvestilo o 

varstvu podatkov objavili na našem spletnem mestu.  

Kako vzpostaviti stik z nami? 

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite uveljaviti svoje pravice, kliknite tukaj. Stik z nami 

lahko vzpostavite tako, da nam pošljete e-poštno sporočilo na naslov: 

Boris Schmidt-Rathmann 
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v GEA Group Aktiengesellschaft 
GEA Group Aktiengesellschaft 
Peter-Müller-Straße 12 
40468 Düsseldorf 
boris.schmidt-rathmann@gea.com 

 

 

 

https://www.gea.com/en/forms/index.jsp?c=44819

