Varovanje podatkov
1. Varstvo podatkov

Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Vaše osebne podatke
obdelujemo v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu
podatkov. Naše spletno mesto se običajno lahko uporablja brez posredovanja osebnih
podatkov. Če se osebni podatki (npr. ime, naslov ali e-poštni naslovi) zbirajo na naši
spletni strani, se to vedno izvaja prostovoljno, razen če je to tehnično nujno potrebno za
delovanje spletne strani.

2. Odgovorni

teampool personal service gmbh, Hauptstraße 16a, 5201 Seekirchen,
office@teampool.com, +43 50 530-9900, je odgovoren za obdelavo vaših osebnih
podatkov na naši spletni strani.
teampool personal service gmbh
Mag. Wolfgang Struber
Hauptstraße 16a, 5201 Seekirchen
Tel.: +43 50 530-9913
Elektronski naslov: w.struber@teampool.com

3. Gostovanje

Za delovanje našega spletnega mesta uporabljamo zunanji Webhost.
Host Europe
S pomočjo našega procesorja, Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln,
Nemčija, obdelujemo osebne podatke o povezavi z namenom varnosti podatkov in
varnostni napak največ sedem dni.
Pravna podlaga za obdelavo je naš zakoniti interes v skladu s točko f prvega odstavka 6.
člena GDPR (tehnični varnostni ukrepi).

4. Spletni fonti

Spletne fonte uporabljamo za prikaz vrst pisav na naši spletni strani.
Google Fonts
Kot skupni upravljavci z Googlom Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irska, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika z namenom zagotavljanja
pisav, ki jih spletni brskalnik zahteva za prikaz spletnega mesta v času, ki je potreben za
izbiro in prenos pisave.
Pravna podlaga za obdelavo je absolutna tehnična nujnost obdelave v skladu s tretjim
odstavkom 96. člena nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko f
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prvega odstavka 6. člena GDPR za zagotovitev spletne strani, kot jo izrecno zahteva
uporabnik.
Če nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov izvaja Google Fonts, je za to izključno
odgovoren Google Fonts. Podrobnosti najdete v izjavi o varstvu podatkov in v pogostih
vprašanjih o Google Fonts.
Storitve prikaza zemljevidov
Na tej spletni strani uporabljamo ponudbo ponudnikov storitev prikaza zemljevidov v
obliki vdelave iFrame. To nam omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na
spletnem mestu in priročno uporabo funkcij zemljevida.
Google Maps
Kot skupni upravljavci z Googlom Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irska, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika za namene prikaza
interaktivnega zemljevida v času prikaza zemljevida.
Google Maps omogočimo, da namestijo piškotke na uporabnikov računalnik in
izračunajo ID uporabnika za enoznačno identifikacijo uporabnika v oglaševalskem
omrežju, ki ga upravlja Google. Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s
tretjim odstavkom 96. člena nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s
točko a prvega odstavka 6. člena GDPR. Če nadaljnja samostojna obdelava podatkov
poteka prek Google Maps, zlasti v okviru Googlovega oglaševalskega omrežja, je za to
odgovoren izključno Google Maps. Podrobnosti najdete v izjavi o varstvu podatkov
Google Maps.

5. Avdio in video storitve

Na tej spletni strani uporabljamo ponudbo video in avdio storitev v obliki vdelave
iFrame. To nam omogoča, da vam večpredstavnostne vsebine prikažemo neposredno
na spletnem mestu.
YouTube
Kot skupni upravljavci z Googlom Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irska, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika za namen predvajanja
videa v času predvajanja videa. Pri tem omogočimo YouTubu, da namesti piškotke na
uporabnikov računalnik in izračuna ID uporabnika za enoznačno identifikacijo
uporabnika znotraj oglaševalskega omrežja, ki ga upravlja YouTube/Google.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR. Če YouTube/Google izvaja nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov, zlasti v
okviru oglaševalskega omrežja YouTube/Google, je za to odgovoren izključno
YouTube/Google. Podrobnosti najdete v YouTubovi/Googlovi politiki zasebnosti.
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6. Kontaktni obrazec

Na naši spletni strani nas lahko kontaktirate neposredno prek kontaktnega obrazca. Po
oddaji kontaktnega obrazca bo osebne podatke, ki ste jih vnesli, obdelovala oseba,
odgovorna za obdelavo vaše zahteve, na podlagi vaše privolitve, ki ste jo dali z oddajo
obrazca v skladu s točko a prvega odstavka 6. člena GDPR, do preklica.
Za posredovanje osebnih podatkov ne obstaja zakonska ali pogodbena obveznost. Edina
posledica neposredovanja je, da svojega zahtevka ne morete oddati in ga ne moremo
obdelati.

7. Prijavnica

Na naši spletni strani vam ponujamo možnost, da svojo prijavo oddate prek spleta. Vaše
osebne podatke, navedene v prijavnem obrazcu, bo oseba, odgovorna za varstvo
podatkov, obdelovala za namene obdelave vaše prijave na podlagi vaše privolitve, ki ste
jo dali z oddajo prijavnega obrazca v skladu s točko a prvega odstavka 6. člena GDPR, do
preklica.
Za posredovanje osebnih podatkov ne obstaja zakonska ali pogodbena obveznost. Edina
posledica neposredovanja je, da vaše prijave ne moremo obdelati. Vaši podatki v
prijavnici ne bodo posredovani tretjim osebam.

8. Vtičniki za družbena omrežja

Naše spletno mesto ima gumbe za skupno rabo ali ocenjevanje vsebine strani na
platformah družbenih medijev.
ShareThis
Kot skupni upravljavci s ShareThis, Inc., 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, California
94304, ZDA, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika za namen skupne
rabe ali ocenjevanja strani v času aktivacije vtičnika na ustrezni strani.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR. Podatki se posredujejo v ZDA na podlagi 45. člena GDPR v povezavi z
odločbo o ustreznosti C(2016) 4176 Evropske komisije (»EU-US Privacy Shield«) in
pridobljenim certifikatom Oracle pri ameriškem Ministrstvu za trgovino.
Če ShareThis izvaja nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov, zlasti v okviru oglaševalske
mreže ShareThis, je za to odgovoren izključno ShareThis. Podrobnosti najdete v politiki
zasebnosti ShareThis.
Facebook
Kot skupni upravljavci s Facebookom Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irska, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika za
namen skupne rabe ali ocenjevanja strani v času aktivacije vtičnika na ustrezni strani.
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Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR. Če Facebook izvaja nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov, zlasti v okviru
oglaševalskega omrežja Facebook, je za to odgovoren izključno Facebook. Podrobnosti
najdete v Facebookovi politiki zasebnosti.
Instagram
Kot skupni upravljavci s Facebookom Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irska, obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika za
namen skupne rabe ali ocenjevanja strani v času aktivacije vtičnika na ustrezni strani.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR. Če Facebook izvaja nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov, zlasti v okviru
oglaševalskega omrežja Facebook, je za to odgovoren izključno Facebook. Podrobnosti
najdete v Facebookovi politiki zasebnosti.
Xing
Kot skupni upravljavci obdelujemo podatke o povezavi in podatke brskalnika z New
Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija, za namen skupne rabe ali
ocenjevanja strani v času aktivacije vtičnika na ustrezni strani.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR.
Če Xing izvaja nadaljnjo neodvisno obdelavo podatkov, zlasti v okviru oglaševalske
mreže Xing, je za to odgovoren izključno Xing. Podrobnosti najdete v Xingovi izjavi o
varstvu podatkov.
LinkedIn
Kot skupni upravljavci z naslednjimi ponudniki obdelujemo podatke o povezavi in
podatke brskalnika za namen skupne rabe ali ocenjevanja strani v času aktivacije
vtičnika na ustrezni strani.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR.
Če ponudnik izvaja nadaljnjo samostojno obdelavo podatkov, je za to odgovoren
izključno ponudnik.

9. Analitične storitve

Analitične storitve na naši spletni strani uporabljamo z namenom analize uporabe
našega spletnega mesta, odpravljanja napak in nadaljnjega razvoja vsebine.
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Google Analytics
Podatke o povezavi in podatke brskalnika obdelujemo z našim procesorjem Google,
Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, z namenom analize
uporabe našega spletnega mesta, odpravljanja težav in nadaljnjega razvoja vsebine do
preklica.
Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s tretjim odstavkom 96. člena
nemškega Zakona o telekomunikacijah (TKG) v povezavi s točko a prvega odstavka 6.
člena GDPR. Podatki se posredujejo v ZDA na podlagi 45. člena GDPR v povezavi z
odločbo o ustreznosti C(2016) 4176 Evropske komisije (»EU-US Privacy Shield«) in
Googlovim certifikatom pri ameriškem Ministrstvu za trgovino.
Hotjar
To spletno mesto uporablja Hotjar, vse-v-enem orodje za analizo in povratne informacije
družbe Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St
Julian's STJ 1000, Malta), ki meri spletno obnašanje in razkrije povratne informacije
obiskovalca spletnega mesta.
To orodje uporabljamo za ocenjevanje in analizo povratnih informacij uporabnikov (kot
so kliki, premiki miške, višine pomika itd.), da bi izboljšali funkcionalnost in prijaznost
našega spletnega mesta ter ga naredili dragocenejšega in enostavnejšega za uporabo.
Tracking-Code in piškotek informacije o vašem obisku našega spletnega mesta
prenašata in shranjujeta na Hotjar.
Tracking-Code lahko zbere naslednje podatke prek vaše naprave in brskalnika:
•
•
•
•
•

IP-naslov vaše končne naprave (zbira in shranjuje se v anonimizirani obliki)
Velikost zaslona končne naprave
Vrsta naprave (individualni identifikatorji naprave) in informacije o brskalniku
Geografska lokacija (samo država)
Prednostni jezik pri ogledu spletne strani

Trecking-Code lahko zabeleži naslednje podatke dnevnika:
•
•
•
•
•

Napotitvena domena
Obiskane strani
Geografska lokacija (samo država)
Prednostni jezik pri ogledu spletne strani
Datum in čas obiska strani spletnega mesta

Hotjar uporablja piškotke za zbiranje informacij, ki ne omogočajo osebne prepoznave,
vključno s standardnimi informacijami iz internetnega dnevnika in informacijami o vaših
vzorcih brskanja po našem spletnem mestu. Informacije o politiki zasebnosti Hotjar
najdete tukaj: www.hotjar.com/privacy.
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10. Pravica do ugovora

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na upravičenem interesu, imate pravico
ugovarjati tej obdelavi. Če z naše strani ni tehtnih legitimnih razlogov za obdelavo, bo
obdelava vaših podatkov na osnovi te pravne podlage prekinjena. Prav tako imate
pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
V primeru ugovora vaši osebni podatki ne bodo več obdelovani za namene
neposrednega oglaševanja. Ugovor ne vpliva na zakonitost podatkov, ki se obdelujejo do
ugovora.

11. Pravica do preklica

Imate pravico, da kadar koli prekličete katero koli soglasje, ki ste nam ga dali. Če je
privolitev podana pisno, je preklic mogoč le v pisni obliki, če je soglasje dano v sklopu
privolitve za prejemanje elektronskega oglaševanja, lahko to storite tudi s klikom na
povezavo za odjavo. V tem primeru bo obdelava ustavljena, razen če obstaja druga
pravna podlaga. Preklic ne vpliva na zakonitost podatkov, ki se obdelujejo do preklica.

12. Pravice, na katere se nanašajo osebni podatki

Imate pravico do informacij, popravkov, izbrisa in omejitve obdelave osebnih podatkov.
Če je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev ali pogodba,
sklenjena z vami, imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov.
Imate pravico, da prekličete katero koli privolitev, ki ste jo morda dali za obdelavo svojih
osebnih podatkov. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov do
trenutka preklica.
Imate pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega
trženja. V primeru ugovora vaši osebni podatki ne bodo več obdelovani za namene
neposrednega oglaševanja.
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Kontaktni podatki
avstrijskega organa za varstvo podatkov so: Avstrijski urad za varstvo podatkov,
Barichgasse 40–42, A-1030 Dunaj.

6

