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Izjava o varstvu podatkov 

Podatki, ki jih zbiramo 

Obdelujemo vaše osebne podatke, ki sodijo v naslednje kategorije podatkov: 
 

• Ime/podjetje, 
• poklic/oznaka poklica, 
• datum rojstva, 
• registerska številka gospodarskih družb, 
• kontaktne osebe, 
• naslov podjetja in drugi naslovi stranke, 
• kontaktni podatki (telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov itd.) 
• bančni podatki, informacije o kreditni kartici, 
• podatki naročila, 
• davčna številka, 
• zahteve stranke, 
• tehnični podatki za namene podpore (mape baze podatkov, naslove IP in serijske 

številke strojne opreme, ki jo dobavljamo ali vzdržujemo). 

Uporaba zbranih podatkov 

Prostovoljno ste nam dali vaše podatke. Obdelamo te informacije na podlagi vašega 
soglasja za naslednje namene: 
 

• oskrbovanje kupca 
• za lastne reklamne namene, na primer za pošiljanje ponudb, reklamnih letakov in 

glasil (v papirni in elektronski obliki) ter za sklicevanje na obstoječe ali nekdanje 
poslovno razmerje stranke (referenčna beležka). 

 
To soglasje lahko kadarkoli prekličete. Preklic pomeni, da vaših podatkov ne bomo več 
obdelovali od tega trenutka za zgoraj navedene namene. Za preklic se prosim obrnite na: 
Inž. Črtomir Jank. 
 
Podatki, ki ste jih zagotovili, so potrebni za izpolnitev pogodbe oziroma za izvajanje 
predpogodbenih ukrepov. Brez teh podatkov ne moremo skleniti pogodbe z vami. 

Rok za izbris podatkov  
Vaše podatke shranjujemo pri/po obstoječem poslovnem razmerju v skladu s zakonsko 
predpisanim obdobjem hrambe, trenutno 7 let. V primeru, da posla ni bilo 3 leta. 
 
Za to obdelavo podatkov ne uporabljamo zunanjih obdelovalcev podatkov. 

Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam 

Vaše podatke posredujemo naslednjim prejemnikom: 
Za revizije ustreznim državnim organom v obsegu, ki je potreben. 
Po dogovoru z vami, stranko/dobaviteljem, našim poslovnim partnerjem v komunikacijske 
namene. 
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Profiliranje 

Ne uporabljamo avtomatiziranih postopkov odločanja/profiliranja, ki bi imeli pravni 
učinek do vas ali ki bi na vas podobno bistveno vplivali. 

Kontakt zadolžene osebe za varstvo podatkov 

Dosežete nas lahko z naslednjimi kontaktnimi podatki: CRT software, Ing. Črtomir Jank, 
Pfarrhofsiedlung/Župnijsko naselje 10, 9071 Köttmannsdorf/Kotmara vas, AUSTRIA, +43 
4220 511511, info@CRT-software.com  

Pravica do pritožbe 

Načeloma imate pravice do podajanja informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, 
prenosljivosti podatkov in ugovora. Za to se obrnite na nas. Če menite, da obdelava vaših 
podatkov krši zakon o varstvu podatkov ali če so bile kakorkoli drugače kršene vaše zahteve 
za varstvo podatkov, se lahko pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je odgovoren organ 
za varstvo podatkov (http://dsb.gv.at/). 
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