lzjava o varstvu podatkov
1. Splosno
Henkel AG & Co. KGaA (v nadaljevanju poimenovan kot Henkel) spostuje zasebnost vsakogar, ki
obisce nase spletne strani. Zeleli bi vas seznaniti s tem, katere vrste podatkov Henkel zbira in kako
se ti podatki uporabljajo. lzvedeli boste tudi, kako lahko uveljavljate svoje pravice glede podatkov, ki
se nanasajo na vas.
Vse spremembe te lzjave o varstvu podatkov bodo objavljene na tej. strani. To vam omogoca, da se
lahko kadarkoli seznanite s tem, katere podatke zbiramo, in kako te podatke uporabljamo.
Ta lzjava o varstvu podatkov ne velja za spletne strani, ki so dostopne prek hiperpovezav na spletnih
straneh druzbe Henkel.

2. Zbiranje, uporaba in obdelava osebnih podatkov
lme odgovorne pravne osebe: Henkel AG & Co. KGaA
Naslov odgovorne pravne osebe: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Nemcija
Henkel uporablja osebne podatke predvsem zato, da svojim uporabnikom omogoci uporabo teh
spletnih strani. Kakrsnakoli dodatna obdelava podatkov se izvede same na podlagi drugih
zakonskih obveznosti ali dovoljenj ali ce je posamezni uporabnik Henklu pedal svoje soglasje.
Henkel hrani in obdeluje podatke se posebno za naslednje namene:
Ko uporabniki obiscejo spletno stran, Henkel samodejno zbira in hrani dolocene podatke. Ti podatki
vkljucujejo: IP naslov ali identifikacijsko stevilko naprave, ki je
dodeljena zadevni koncni napravi, ki jo potrebujemo za posiljanje zahtevane vsebine (npr. zlasti
vsebine, besedila, slike in informacije o izdelkih kat tudi podatkovne datoteke, ki so na voljo za
nalaganje itd.), aktivnosti uporabnikov na spletne strani, tip zadevne koncne naprave,
uporabljeni tip brskalnika ter datum in cas uporabe.
Henkel hrani te podatke najvec sedem dni za namen prepoznavanja in zasledovanja zlorabe.
Henkel uporablja te informacije tudi za izboljsanje predstavitve storitev, lastnosti in
funkcionalnosti ter splosnih administrativnih nalog.
Poleg tega Henkel zbrise ali nemudoma zakrije podatke o uporabi, vkljucno zIP naslovi, kakor
hitro ti niso vee potrebni za zgoraj navedene namene.
Obdelava in uporaba podatkov temeljita na zakonskih dolocbah, ki upravicujejo te postopke, z
utemeljitvijo, da (1) je obdelava podatkov potrebna za zagotavljanje spletne strani, ali (2) da ima
Henkel prevladujoc pravni interes za zagotavljanje in izboljsanje funkcionalnosti in brezhibnega
delovanja spletne strani ter da je spletna stran prilagojena potrebam uporabnikov.

3. Vase zelje in zahteve/Pooblascenec za varstvo podatkov
Do svojih podatkov imate pravico dostopati kadarkoli. Poleg tega lahko, ce so izpolnjene
dolocene zahteve, uveljavljate spodaj navedene pravice:
•

Pravico do popravka,

•

Pravico do izbrisa podatkov,

•

Pravico do omejevanja obdelave podatkov,

Pravico do vlozitve pritozbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo
•
podatkov,
Pravico do prenosljivosti podatkov (od 25. maja
•
2018).
Pravica do zavrnitve
v primeru aktivnosti, povezanih z obdelavo vasih osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi
pravnega
interesa druzbe Henkel, imate pravico, da kadarkoli zavrnete taksno obdelavo podatkov zaradi
razlogov, ki izhajajo iz vasega posebnega polozaja. Henkel bo nemudoma prenehal z obdelavo
podatkov, razen ce lahko dokaze pomembne razloge, ki prevladajo nad vasimi interesi,
pravicami in svoboscinami, ali ce je obdelava podatkov namenjena uveljavljanju, izvajanju ali
obrambi pred pravnimi zahtevki.
V teh primerih (ali ce imate v zvezi z vasimi osebnimi podatki kaksna druga vprasanja ali zelje),
posljite e- posto ali pismo nasemu pooblascencu za varstvo podatkov: g. Frank Liebich, Henkel
AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf, Nemcija (e-posta:
Datenschutz@henkel.com)

