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Politika varovanja zasebnosti 

1. Uvod 

Namen te politike varovanja zasebnosti je določiti odgovornosti skupine pri upoštevanju in ohranjanju 

našega stališča glede zbiranja, uporabe in razkritja osebnih podatkov in je naše glavno obvestilo 

zunanjemu svetu o varovanju zasebnosti. To politiko skrbno preberite. Občasno jo lahko dopolnimo, zato 

jo redno preverjajte in si oglejte morebitne spremembe. 

 

Odprite naše Obvestilo o varovanju zasebnosti za prebivalce Kalifornije glede dodatnih informacij in 

razkritja, povezana s pravicami varovanja zasebnosti za prebivalce Kalifornije. 

 

Skupina Keller vključuje družbo Keller Group plc ter njene hčerinske in povezane družbe.  »Upravljavec« 

vaših osebnih podatkov (za namene zakonodaje o varstvu podatkov) bo družba Keller, ki je zbrala vaše 

osebne podatke.  Vaše podatke pa bodo morda občasno uporabljale tudi druge družbe iz skupine Keller 

v skladu z nameni, določenimi v tej politiki. 

 

2. Cilji politike 

Družba Keller bo za doseganje cilja: 

 

• zakonito obdelovala osebne podatke ter delila informacije o obdelavi v strnjeni, pregledni, razumljivi 

in preprosto dostopni obliki;  

• zbirala osebne podatke za posebne zakonite namene in jih ne bo obdelovala na noben način, ki ni 

skladen s predvidenim namenom;  

• omejila osebne podatke na namen, za katerega se obdelujejo; 

• sprejela vse smiselne ukrepe za ohranitev točnosti in ažurnosti pridobljenih osebnih podatkov;  

• hranila osebne podatke samo tako dolgo, kot je to potrebno za namen, za katerega se obdelujejo; 

• obdelovala osebne podatke na način, ki ščiti varnost osebnih podatkov. 

 

3. Uresničevanje naših ciljev 

Osebe, o katerih zbiramo podatke 

 

Osebne podatke zbiramo o: 

 

• posameznih predstavnikih (zaposlenih, direktorjih, članih itd.) organizacij, ki so naši potencialni in 

sedanji kupci (»kupci«); 

• posameznih predstavnikih (zaposlenih, direktorjih, članih itd.) organizacij, ki so naši potencialni in 

sedanji dobavitelji (»dobavitelji«); 

• potencialnih, sedanjih in prejšnjih delničarji družbe Keller Group plc; 

• uporabnikih naših spletnih mest. 

 

Podatki, ki jih zbiramo samodejno 

Ko obiščete naša spletna mesta, naš strežnik samodejno zbere določene informacije, ki jih ustvari 

brskalnik ali naprava in brez omejevanja vključujejo: 

https://www.keller-na.com/contact-us/california-resident-privacy-notice
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• vašo domeno;  

• vaš IP-naslov; 

• datum, čas in trajanje obiska; 

• vrsto brskalnika; 

• operacijski sistem in 

• strani, ki jih obiščete. 

 

Podatki, ki jih posredujete 

Če ste kupec ali dobavitelj, nam boste morda prostovoljno posredovali osebne podatke (ki so običajno 

omejeni na osnovne informacije, kot so vaše ime in podatki za stik), ko: 

 

• si dopisujete s sodelavci družbe Keller; 

• se udeležite dogodkov družbe Keller; 

• sodelujete z družbo Keller po pogodbi ali pri drugih projektih. 

 

Osebne podatke o vas lahko zberemo tudi med izvajanjem skrbnih pregledov (npr. preverjanjem sankcij) 

naših kupcev in dobaviteljev, zlasti če ste direktor ali lastnik družbe.  

 

Če ste vlagatelj v družbo Keller, ste posredovali osnovne osebne podatke, kot ste vpisali naše delnice. 

 

Med uporabo naših spletnih mest nam lahko prostovoljno posredujete osebne podatke na naslednje 

načine: 

 

• ko se naročite na e-poštne opomnike (vključno z opomniki naših tretjih partnerjev), obvestila ali 

druge oblike komunikacije; 

• ko izpolnite obrazce »Vzpostavi stik«, »Pridobi pomoč«, »Zahtevaj ponudbo« ali podobne obrazce; 

• ko se prijavite za dogodek ali spletni seminar; 

• ko ste v stiku z nami po telefonu, e-pošti ali na drug način in uporabite podatke za stik, navedene na 

naših spletnih mestih, in 

• ko se na spletu prijavite za prosto delovno mesto, prakso ali pripravništvo.  

 

Običajno bodo osebni podatki, ki nam jih posredujete, vključevali vaše ime, naslov, e-poštni naslov, 

telefonsko številko in osebne podatke, potrebne za obravnavo poizvedbe ali pritožbe.  

 

Če se prijavite za prosto delovno mesto, prakso ali pripravništvo, bomo od vas zahtevali dodatne 

informacije, na primer o vaši izobrazbi, preteklih zaposlitvah, pravici do dela in zdravju, ki jih lahko 

spremlja posebno in samostojno obvestilo o varstvu zasebnosti.  

 

Uporaba osebnih podatkov 

V večini primerov bo uporaba ali obdelava vaših osebnih podatkov upravičena na podlagi: 

 

• vaše privolitve v obdelavo (na primer, ko na naših spletnih mestih privolite v namestitev piškotkov ali 

proaktivno naročite pošiljanje e-poštnih opomnikov); 

• dejstva, da moramo upoštevati zakonsko zahtevo (na primer v povezavi z določenimi preverjanji, ki 

jih moramo izvesti glede potencialnih kupcev ali dobaviteljev, razkritji, ki smo jih dolžni izvesti pred 
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davčnimi organi, ali podatki, ki jih moramo hraniti o naših delničarjih); ali 

• naših zakonitih interesov glede na vaše interese in temeljne pravice. Tako imamo na primer zakonit 

interes, da gradimo dobre odnose z našimi kupci, zato vodimo baze podatkov za upravljanje 

odnosov s kupci in občasno z njimi vzpostavimo stik.  

 

Zbrane osebne podatke uporabljamo za: 

• sklepanje pogodb s kupci in nato za komunikacijo z njimi v času naše dostave; 

• določanje in sodelovanje z našimi dobavitelji; 

• dodelitev delnic, vodenje registra članov in komunikacijo s člani (prek poročil, zasedanj itd.); 

• izboljšave naših spletnih mest na podlagi vaše interakcije in interakcije drugih uporabnikov; 

• prilagoditev ali personalizacijo naših spletnih mest glede na potrebe uporabnikov (na primer 

prikazovanje vsebin ali jezika glede na vašo geografsko lokacijo); 

• korespondenco z uporabniki spletnega mesta za obravnavo vprašanj ali pritožb; 

• vodenje zaposlovanja, prakse ali pripravništva, vključno z obravnavo prijav in posredovanjem 

ponudb za delo; 

• zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate; in 

• pošiljanje tržnih sporočil (vključno z obvestili), kjer nam to dovoljuje zakonodaja.  

 

Razkritje osebnih podatkov in mednarodni prenosi 

Naša skupina ima oddelke, podjetja in pisarne po vsem svetu, zato bomo občasno morali vaše podatke 

posredovati mednarodno na različne lokacije.  Celoten seznam naših lokacij se nahaja tukaj: 

https://www.keller.com/worldwide-contacts.  

 

Imenujemo lahko tudi tretje ponudnike storitev (ki bodo delovali po naših navodilih), da nam pomagajo pri 

zagotavljanju informacij ali storitev (na primer pri upravljanju odnosov z dobavitelji in kupci ali tržnih 

rešitvah) ali za upravljanje in izboljšave spletnih mest. Take tretje strani bodo morda potrebovale dostop 

do vaših podatkov.  

 

Za mednarodne prenose v skupini Keller smo znotraj skupine sklenili pogodbo o prenosu podatkov. Ta 

vključuje standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija in zagotavljajo, da imajo 

vaši osebni podatki enako stopnjo zaščite, kot se uporablja v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 

 

Pogodbe o prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je potrdila Evropska 

komisija, lahko sklenemo tudi s tretjimi stranmi, lahko pa uporabimo certifikacijske sheme, kot je 

zasebnostni ščit EU-ZDA, ali druge mehanizme, ki jih zagotavljajo veljavne zakonodaje. 

 

Pravico imate pridobiti podrobne informacije o mehanizmih, po katerih se vaši podatki prenašajo izven 

EGP.  

 

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi stranmi, če tretja stran pridobi praktično vsa naša sredstva 

ali sredstva povezane družbe. V tem primeru so lahko osebni podatki, ki jih hranimo o naših uporabnikih, 

eno od prenesenih sredstev.  

 

Odzvali se bomo tudi na zahteve za informacije, če to od nas zahteva zakonodaja ali kadar menimo, da 

je razkritje potrebno za zaščito naših pravic in/ali upoštevanje sodnega postopka, sodnega naloga, 

zahteve regulatorja ali katerega koli drugega pravnega postopka, ki se vodi proti nam. 

 

Piškotki 

https://www.keller.com/worldwide-contacts


 4 

Piškotek je majhna datoteka, ki se lahko shrani na trdi disk naprave ali na spletni strežnik. Piškotke 

uporabljamo za pridobitev nekaterih zgoraj opisanih samodejno zbranih podatkov. Večina brskalnikov 

samodejno zbira piškotke, vendar lahko uporabo piškotkov tudi zavrnete. Za dodatne informacije, 

vključno z zavrnitvijo ali upravljanjem piškotkov, obiščite www.allaboutcookies.org. 

 

Google Analytics 

Naša spletna mesta uporabljajo Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja družba 

Google, Inc. (»Google«). 

 

Google Analytics uporablja piškotke (besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku), da 

upravljavcem spletnega mesta pomaga analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto. Podatki, ki 

jih piškotek ustvari o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom), bodo posredovani in 

shranjeni pri družbi Google na strežnikih v ZDA. Google bo te podatke uporabil za oceno vaše uporabe 

spletnega mesta, sestavljanje poročil o aktivnosti na spletnem mestu za upravljavce spletnih mest in 

zagotavljanje drugih izdelkov, povezanih z aktivnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.  

 

Google lahko te podatke posreduje tudi tretjim osebam, če to zahteva zakonodaja ali kadar take tretje 

osebe podatke obdelujejo v imenu družbe Google. Google ne bo povezal vašega IP-naslova z drugimi 

podatki, ki jih hrani družba Google.  

 

Orodja za skupno rabo 

Naša spletna mesta uporabljajo orodja za skupno rabo. Ta vam omogočajo, da delite vsebine prek 

družbenih omrežij, kot sta LinkedIn in Facebook. Če uporabite enega od teh gumbov, lahko družbeno 

omrežje na vaš računalnik namesti piškotek. To bo piškotek tretje strani, ki ga namesti spletno mesto 

družbenega omrežja. Če imate vprašanja o uporabi piškotkov tretjih strani, morate preveriti politiko 

piškotkov zadevnih spletnih strani družbenih omrežij. 

 

Tržni opomniki in e-poštna sporočila 

Z vami lahko komuniciramo po e-pošti za namene obveščanja o naših izdelkih in storitvah v obliki e-

poštnega opomnika ali obvestila. Če se želite odjaviti od prejemanja tržnih sporočil, uporabite povezavo 

»odjava« v naših e-poštnih sporočilih ali se neposredno obrnite na nas, da vam jih ne bomo več pošiljali. 

 

Varnost 

Varnost podatkov, ki jih zbiramo, jemljemo zelo resno.  Uporabljamo hrambo podatkov in tehnike varnosti 

za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, neprimerno uporabo ali razkritjem, 

nepooblaščenim spreminjanjem, nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo.  Sodelavci in izvajalci 

družbe Keller morajo upoštevati stroge obveznosti glede zasebnosti. 

 

Vendar pa je pomembno, da se v povezavi z našimi spletnimi mesti zavedate, da nobeno spletno mesto 

ni 100-odstotno varno, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za nepooblaščen ali nenameren dostop, ki 

ni pod našim nadzorom. 

 

Hramba vaših podatkov 

Osebne podatke večinoma hranimo samo tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere 

smo jih zbrali. V nekaterih primerih jih lahko hranimo dlje, na primer tam, kjer je to potrebno zaradi 

izpolnjevanja zakonskih, davčnih ali računovodskih zahtev. To lahko storimo tudi zato, da imamo v 

primeru pritožb ali ugovorov natančno evidenco vašega poslovanja z nami. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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Če smo vaše osebne podatke hranili, da bi vam zagotavljali tržno gradivo o naših izdelkih in storitvah, 

hranimo podatke samo tako dolgo, dokler pri nas ne odjavite prejemanje takega gradiva.  

 

Vzpostavljeno imamo politiko hrambe podatkov, ki jo uporabljamo za evidence v naši oskrbi. Če vaših 

osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih bomo varno izbrisali.  

 

Zunanje povezave 

Naša spletna mesta lahko vsebujejo zunanje povezave na spletna mesta tretjih strani. Ker takih spletnih 

strani ne obvladujemo, ne odgovarjamo za njihovo prakso glede zasebnosti, zato vas pozivamo, da jo 

preverite. Ta politika velja samo za osebne podatke, ki jih zbiramo na naših spletnih mestih. 

 

Vaše pravice 

Na podlagi zakonodaje EU o varstvu podatkov imate lahko glede osebnih podatkov nekatere ali vse 

izmed naslednjih pravic: 

 

• pridobiti kopijo svojih osebnih podatkov skupaj z informacijami o načinu obdelave osebnih podatkov; 

• popravek netočnih osebnih podatkov (vključno s pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih 

podatkov);  

• izbris osebnih podatkov (v omejenih okoliščinah, ko podatki niso več potrebni za namene, za katere 

so bili zbrani ali obdelani);  

• omejitev obdelave osebnih podatkov, če:  

− spodbijate točnost osebnih podatkov; 

− je obdelava nezakonita, vi pa ugovarjate izbrisu osebnih podatkov; 

− mi ne potrebujemo več osebnih podatkov, a so ti potrebni za vložitev, izvrševanje ali obrambo 
pravnega zahtevka; 

• spodbijate obdelavo, ki smo jo upravičili z zakonitim interesom (v nasprotju z vašo privolitvijo ali 

zaradi izvajanja pogodbe, sklenjene z vami); 

• želite preprečiti neposredno pošiljanje reklam; 

• prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov (če obdelava temelji na vašem soglasju); 

•  ugovarjate odločitvam, ki temeljijo izključno na samodejni obdelavi ali profiliranju; in 

• pridobitev ali ogled kopije ustreznih zaščit, v skladu s katerimi prenašamo vaše osebne podatke v 

tretjo državo ali mednarodno organizacijo. 

 

Poleg zgoraj navedenega imate pravico do vložitve pritožbe pri lokalnem nadzornem organu za varstvo 

podatkov.   

 

V povezavi z vsemi naštetimi pravicami stopite v stik z nami s pomočjo spodnjih podrobnih podatkov. 

Zahtevamo lahko dokazilo o identiteti in si pridržujemo pravico do zaračunavanja pristojbine, če to 

dopušča zakonodaja, na primer ko je vaša zahteva neutemeljena ali pretirana. Na vaše zahteve bomo 

odgovorili v veljavnih časovnih rokih.  

 

4. Področje uporabe 

Ta politika se uporablja za vse pravne subjekte, ki so v polni ali večinski lasti družbe Keller Group plc 

oziroma jih slednja v celoti obvladuje. Politika se ne uporablja samo za naše odnose s kupci, dobavitelji 
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in poslovnimi partnerji, temveč velja za vse podatke, zbrane prek spletnega mesta www.keller.com in 

drugih spletnih mest, ki jih upravljamo. Velja za vsako osebo, čigar osebne podatke obdeluje družba 

Keller, a se ne uporablja za njene sodelavce.   

Za namene varstva podatkov (vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov) bo pravni subjekt Keller, s 

katerim večinoma poslujete, »glavni upravljavec« vaših osebnih podatkov. Če ste na primer dobavitelj, 

bo to pravni subjekt Keller, ki mu zagotavljate storitve. Če ste uporabnik spletnega mesta, bo to pravni 

subjekt Keller, ki upravlja spletno mesto.  

5. Upravljanje 

Za to politiko je zadolžen sekretariat družbe Keller Group plc. 

 

6. Podatki za stik 

V primeru vprašanj, povezanih s to politiko, ali želje po uveljavljanju katere od pravic, 
stopite v stik s pravnikom družbe Keller ali lokalnim pooblaščencem za varstvo podatkov (samo za 
Nemčijo).   
 
Za Nemčijo Robert Graf 
e: datenschutzbeauftragter@kellerholding.com 
 

 

7. Zgodovina sprememb dokumenta 

Status politike: končna različica 

Datum izdaje: februar 2018  

Različica: 3.0 

Pristojnost za pravilnik: sekretariat družbe 

Datum revizije: oktober 2021 
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