
Izjava o varstvu podatkov  Stran 1 od 22 

 
 

 

 

Izjava o varstvu podatkov 
 

To obvestilo opisuje, kako vsaka obrtna organizacija, ki obdeluje vaše osebne podatke ("mi"), to obdelavo 

izvaja kot edina odgovorna stranka. Da bi vam poenostavila orientacijo, so vsi deli tega obvestila razvrščeni 

po krogih oseb, na katere se nanašajo. Da spoznate, kako obdelujemo vaše osebne podatke, preberite 

odsek(e), ki velja(jo) za vas. 

 

Za uporabnike te platforme je bistveno predvsem poglavje 1.7. 
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1. Čigave podatke obdelujemo in na kakšen način? 

1.1 Člani, njihovi sodelavci in skrbniki 

V sklopu našega svetovanja za člane in upravljanja članov ter zastopanja interesov in informiranja naših 

članov obdelujemo nekatere vaše podatke kot podatke člana (vključno z nekaterimi člani) ali kot 

zaposlenega ali skrbnika (predvsem kod direktor, uprava ali nadzorni svet) enega naših članov. 

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke, je opisano v tem odseku pod točko 1.1. Poleg tega si lahko v odsekih 

2 in 3 spodaj preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z 

obdelavo vaših osebnih podatkov. 

 

1.1.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 1 ("vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 vodenje seznamov članov in statistik; 

 zastopanje interesov naših članov v smislu Zakona o Gospodarski zbornici 1998 ("ZGZS"); 

 sodelovanje pri statističnih povzetkih in anketah; 

 svetovanje, informiranje in podpora naših članov pri pravnih in (zunanjih) gospodarskih zadevah; 

 podpora upravnih organov in članov s podajanjem informacij (predvsem o časih članstva, izdaji 

potrdil o zaključeni izobrazbi itd.); 

 organiziranje informativnih prireditev in prireditev za nadaljnje izobraževanje (vključno s povabili, 

vodenjem seznamov prisotnosti in protokoli); 

 omogočanje dostopa do informacij prek naših novic ter publikacij; 

 oglasi in javna dela; 

 vnos v zbirko podatkov poslovnih partnerjev; 

 izvajanje storitev in prodajanje izdelkov, ki jih nudimo na naši spletni strani, v kolikor upravljamo 

spletno stran; 

 druge dejavnosti v povezavi z upravljanjem članov in zastopanje interesov v smislu ZGZS in 

ustreznih Uredb; 

 izpolnjevanje nalog v povezavi z obračunavanjem in izterjavo prispevkov in pristojbin v skladu z 

ZGZS; 

 izvedba volitev v Gospodarski zbornici; 

 izpolnjevanje drugih zakonskih dolžnosti, predvsem tistih v skladu z ZGZS. 

 

V kolikor vaše osebne podatke obdeluje Gospodarska zbornica Avstrije ali katere druge države, bodo vaši 

podatki še dodatno obdelani v naslednje namene: 

 izdajanje poročil, izvedenskih mnenj in predlogov o zadevah naših članov upravnim oblastem in 

zakonodajnim organom; 

 podpiranje gospodarstva, predvsem s ponudbo izobraževanj in nadaljnjih izobraževanj ter 

zagotovitev splošnih, tehničnih in gospodarskih subvencij s strani ustreznih ustanov, predvsem 

inštitutov za podporo gospodarstva (v smislu 19. člena, odst. 1 Z. 1 ZGZS); 

 delegiranje zastopnikov v druge organe in položaje; 

 delegiranje članov v zakonsko določene svetovalne komiteje, upravne oblasti in združenja; 

 upravljanje subvencij in podpor. 
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V kolikor vaše osebne podatke obdeluje strokovna organizacija, bodo vaši podatki še dodatno obdelani v 

naslednje namene: 

 

 podpora gospodarskih, socialnih in humanitarnih zadev članov, krepitev duha skupnosti in podobe 

panoge; 

 zagotovitev enakovrednih priložnosti za člane v konkurenčnem okolju, predvsem preprečevanje 

nepooblaščenega izvajanja obrti; 

 podpora sodelovanja in aktivnosti skupnosti, predvsem ustanovitev pridobitnih in gospodarskih 

zadrug ter razvoj panožnih konceptov, usmerjenih v trg in prihodnost; 

 pogajanje in sklepanje kolektivnih pogodb; 

 podpora javnega in zasebnega izobraževanja v interesu članov, podpiranje izobrazbe in nadaljnje 

izobrazbe članov in njegovih sodelavcev ter podpiranje šolanja za poklic. 

 

Te podatke pridobimo v sklopu vašega članstva ali v povezavi z izvajanjem storitve pri katerem od naših 

članov in sicer tako, da nam podatke ali posredujete sami (predvsem pri komunikaciji preko e-pošte ali 

drugih komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo npr. v sklopu svetovalnih razgovorov, poteka 

prireditev itd. Poleg tega podatke o podjetju pridobimo iz javnih registrov in virov. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da se v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, različni procesi za 

upravljanje članstva, zastopanja interesov ter upravljanja informacij in prireditev ter interne in eksterne 

informacije v sklopu teh procesov zavlečejo ali postanejo celo nemogoči. Če bo v katerih primerih 

posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 

1.1.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS, podatke obdelujemo v 

skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov ("GDPR"); 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito upravljanje 

članov ter informacij in prireditev ter izvajanje interne in eksterne komunikacije v povezavi s tem; 

 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

1.1.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 obrtne organizacije; 

 člani Gospodarske zbornice; 

 sodišča in upravne oblasti; 

 organi javnega prava za izpolnitev njihovih nalog (npr. nosilci socialnega zavarovanja, zastopanje 

interesov, občine); 

 pripadniki pravno-svetovalnih in podpornih poklicev (npr. odvetniki, notarji, zaupniki); 

 denarne in kreditne ustanove za potek plačilnega prometa; 

 skupine volivcev Gospodarske zbornice; 
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 združenja in društva za zastopanje gospodarskih interesov in reda (npr. Zavod za nelojalno 

konkurenco); 

 službe za posredovanje delovne sile za upravljanje podpornih ukrepov; 

 vsi zainteresirani za podatke o članih, z vašim dovoljenjem, razen če gre za podatke, katerih objava 

je že dovoljena, ali pa je posredovanje podatkov potrebno za podporo gospodarstva; 

 zakonsko določeni svetovalni komiteji, organi in društva, kamor so člani delegirani, ter pogodbeni 

partnerji, zadolženi za izvajanje določenih storitev; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 zunanji IT-svetovalci. 

1.1.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke načeloma hranimo tako dolgo, kot je zakonsko določeno ali dokler jih potrebujemo, da 

izpolnimo svoje zakonske naloge oz. dokler ne poteče garancijski rok, rok jamstva ali rok zastaranja. 

 

1.2 Funkcionarji in sodelavci obrtnih organizacij 

Da lahko opravljamo naše naloge upravljanja funkcionarjev ter zastopamo interese naših članov, bomo 

nekatere vaše osebne podatke obdelovali v povezavi z vašo dejavnostjo kot funkcionar ali sodelavec ene od 

obrtnih organizacij. V kolikor ste z nami v poslovnem razmerju, za vas velja dodatna izjava o varstvu 

podatkov. 

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke, je opisano v tem odseku pod točko 1.2. Poleg tega si lahko v odsekih 

2 in 3 spodaj preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z 

obdelavo vaših osebnih podatkov. 

1.2.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 2 ("vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 upravljanje funkcionarjev; 

 predstavitev funkcionarjev in sodelavcev na spletu ter intranetu zbornice; 

 zastopanje interesov, svetovanje našim članom in druge naloge v smislu Zakona o Gospodarski 

zbornici 1998 ("ZGZS"); 

 obračun odškodnin in nadomestil za funkcije ter nadomestilo izdatkov v smislu čl. 50, odst. 3 in 4 

ZGZS; 

 izvedba volitev v Gospodarski zbornici; 

 organizacija in izvedba sej, vključno z izdelavo vabil, zapisnikov s sej ter seznamov prisotnosti; 

 komunikacija z vami; 

 upravljanje prireditev in 

 pošiljanje novic in publikacij. 

 

V kolikor vaše osebne podatke obdeluje Gospodarska zbornica Avstrije ali katere druge države, bodo vaši 

podatki še dodatno obdelani v naslednje namene: 

 

 odobritev predplačil in zaključevanje računov strokovnih organizacij in njihovo poslovanje. 
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V kolikor vaše osebne podatke obdeluje strokovna organizacija, bodo vaši podatki še dodatno obdelani v 

naslednje namene: 

 

 pogajanje in sklepanje kolektivnih pogodb. 

 

Vaše podatke pridobimo v sklopu vaše dejavnosti kot funkcionar ali sodelavec obrtne organizacije in sicer 

tako, da nam podatke ali posredujete sami (predvsem pri komunikaciji preko e-pošte ali drugih sodobnih 

komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo sami npr. v sklopu sej ali poteka prireditev. Poleg tega 

podatke o podjetju pridobimo iz javnih registrov in virov. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da se v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, različni procesi za 

upravljanje funkcionarjev, zastopanja interesov ter upravljanja informacij in prireditev ter interne in 

eksterne informacije v sklopu teh procesov zavlečejo ali postanejo celo nemogoči. Če bo v katerih primerih 

posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 

1.2.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS, podatke obdelujemo v 

skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov ("GDPR"); 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito upravljanje 

funkcionarjev, prireditev in ponudb ter za izvajanje interne in eksterne komunikacije v povezavi s 

tem; 

 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

1.2.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 obrtne organizacije; 

 člani Gospodarske zbornice; 

 sodišča in upravne oblasti; 

 organi javnega prava za izpolnitev njihovih nalog (npr. nosilci socialnega zavarovanja, zastopanje 

interesov, občine); 

 pripadniki pravno-svetovalnih in podpornih poklicev (npr. odvetniki, notarji, zaupniki); 

 denarne in kreditne ustanove za potek plačilnega prometa; 

 skupine volivcev Gospodarske zbornice; 

 združenja in društva za zastopanje gospodarskih interesov in reda (npr. Zavod za nelojalno 

konkurenco); 

 vsi zainteresirani za podatke o funkcionarjih (vključno s člani), z vašim dovoljenjem kot funkcionar, 

razen če gre za podatke, katerih objava je že dovoljena, ali pa je posredovanje podatkov potrebno 

za podporo gospodarstva; 

 pogodbeni partnerji, zadolženi za izvedbo storitev; 

 WKO Inhouse GmbH in 

 zunanji IT-svetovalci. 
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1.2.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke načeloma hranimo tako dolgo, kot je zakonsko določeno ali dokler jih potrebujemo, da 

izpolnimo svoje zakonske naloge oz. dokler ne poteče garancijski rok, rok jamstva ali rok zastaranja. 

 

1.3 Vajenci in osebe, ki opravljajo mojstrski izpit ali izpit za kvalificiranost 

Če ste v fazi usposabljanja kot vajenec ("vajenec") ali želite opraviti mojstrski izpit ali izpit za kvalificiranost 

pri katerem od mest za opravljanje mojstrskega izpita Gospodarske zbornice oz. ste ga že opravili, bomo 

nekatere vaše osebne podatke obdelali, kot je opisano v nadaljevanju. Mesta za prakso in opravljanje 

mojstrskega izpita določijo pri deželnih obrtnih zbornicah. 

 

V odseku 1.3 si lahko preberete, kako obdelujemo vaše podatke. Poleg tega si lahko v odsekih 2 in 3 spodaj 

preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših 

osebnih podatkov. 

1.3.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 3 ("vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 za opravljanje nalog deželnih zbornic kot učnih mest predvsem v skladu z 19. členom Zakona o 

šolanju za poklic in kot mest za opravljanje mojstrskega izpita v skladu s čl. 350 in nadaljnjimi 

Obrtnega zakona ter Zakona o šolanju za poklic; 

 za preverjanje primernosti izobraževalnih ustanov iz stvarnega in kadrovskega vidika; 

 za preverjanje in protokoliranje vajenskih pogodb; 

 za svetovanje vajencem in izobraževalnim ustanovam; 

 za izvajanje zaključnih izpitov za vajence ter podporo za izobraževalne ustanove; 

 za izvajanje mojstrskih izpitov in izpitov za usposobljenost; 

 za organizacijo in izvedbo pripravljalnih tečajev. 

 

Vaše podatke pridobimo ali neposredno od vas (predvsem s komunikacijo preko e-pošte ali drugih 

komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo sami npr. v sklopu svetovalnih razgovorov ali pri izvajanju 

izpitov ali pripravljalnih tečajev. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da bo v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, uporaba naše ponudbe 

storitev kot vajensko mesto vajencev ali mesto za mojstrski izpit omejena ali pa sploh ne bo mogoča. Če bo 

v katerih primerih posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 

1.3.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih, katere smo obvezani izpolniti v 

skladu z Zakonom o šolanju za poklic ter ZGZS, podatke obdelujemo v skladu s čl. 6, odst. 1 lit c 

Zakona o varstvu podatkov ("GDPR"); 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito izvajanje naših 

nalog kot vajensko mesto oz. mesto za opravljanje mojstrskega izpita in 
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 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

 V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 obrtne organizacije; 

 člani Gospodarske zbornice; 

 upravni organi (npr. finančni urad, službe za posredovanje delovne sile itd.); 

 organi javnega prava za izpolnitev njihovih nalog (npr. nosilci socialnega zavarovanja, zastopanje 

interesov itd.); 

 odvetniki in zaupniki; 

 denarne in kreditne ustanove za potek plačilnega prometa; 

 združenja in društva za zastopanje gospodarskih interesov in reda (npr. Zavod za nelojalno 

konkurenco); 

 registrski urad identifikacijskih številk v okviru vašega dovoljenja po Zakonu o e-upravi; 

 pokrovitelji; 

 sodišča; 

 kooperacijski partnerji (npr. svetovalne službe); 

 zvezni zavod Statistik AUSTRIA: 

 poklicne šole in šolski svet; 

 WKO Inhouse GmbH in 

 zunanji (IT-)svetovalci. 

1.3.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke načeloma hranimo tako dolgo, kot je to potrebno, da izpolnimo naše zakonske dolžnosti, 

predvsem tiste v skladu z Zakonom o šolanju za poklic in ZGZS 1994 ali dokler ne poteče zakonsko določeni 

garancijski rok, rok jamstva, rok zastaranja ali kateri koli drugi zakonsko določeni rok za hrambo podatkov 

ali morebitni rok za pravdne spore, pri kateri so podatki potrebni kot dokaz. 

 

1.4 Ustanovitelji, interesenti in novinarji 

Če ste v fazi ustanavljanja podjetja ("ustanovitelj") ali imate ne glede na ustanovitev ali vodenje podjetja 

interes na naši organizaciji ali naši ponudbi informacij in storitev ali se nameravate udeležiti naših 

ponujenih prireditev ali tečajev ("interesent"), bomo nekatere vaše osebne podatke obdelali, kot je opisano 

tukaj. Vaše osebne podatke bomo obdelali tudi, če ste zaposleni kot novinar. 

 

V odseku 1.4 si lahko preberete, kako obdelujemo vaše podatke. Poleg tega si lahko v odsekih 2 in 3 spodaj 

preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših 

osebnih podatkov. 

1.4.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 4 ("Vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 informacije in svetovanje pri vseh zadevah, ki zadevajo ustanovitev podjetja; 

 informacije o trgovsko-političnih temah in naših dejavnostih; 



Izjava o varstvu podatkov  Stran 8 od 22 

 organizacija in prirejanje informativnih prireditev in prireditev za nadaljnje izobraževanje (vključno 

s pošiljanjem vabil, izdelavo fotografij na prireditvah, vodenjem seznamov prisotnosti in zapisnikov 

ter upravljanjem tečajev); 

 omogočanje dostopa do informacij prek naših novic ter publikacij; 

 upravljanje subvencij in podpor; 

 druge dejavnosti v povezavi z upravljanjem ustanoviteljev in interesentov ter našim upravljanjem 

prireditev; 

 organizacija in prirejanje tiskovnih konferenc in vodenje stikov z javnostjo; 

 javna dela in 

 v kolikor obiščete naše prostore, v namen zaščite lastnine ter zajezitev in obrazložitev kazensko-

pravno relevantnega vedenja. 

 

Vaše podatke pridobimo ali neposredno od vas (predvsem s komunikacijo preko e-pošte ali drugih 

komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo sami npr. v sklopu svetovalnih razgovorov ali pri izvajanju 

prireditev. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da se v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, različni procesi za 

upravljanje ustanoviteljev, zastopanja interesov ter upravljanja informacij in prireditev ter interne in 

eksterne informacije v sklopu teh procesov zavlečejo ali postanejo celo nemogoči. Če bo v katerih primerih 

posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 

1.4.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS 1998, podatke obdelujemo 

v skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov ("GDPR"); 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito upravljanje 

ustanoviteljev, organizacijo prireditev ter izvajanje interne in eksterne komunikacije, vključno z 

javnimi deli; 

 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

1.4.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 obrtne organizacije; 

 člani Gospodarske zbornice in ustanovitelji; 

 drugi interesenti (vključno z raziskovalnimi, gospodarskimi in kooperacijskimi združenji); 

 sodišča in upravne oblasti; 

 organi javnega prava pri izvajanju svojih nalog; 

 pripadniki pravno-svetovalnih in podpornih poklicev (npr. odvetniki, notarji, zaupniki); 

 denarne in kreditne ustanove; 

 pogodbeni partnerji, zadolženi za izvedbo storitev; 
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 vsi zainteresirani za podatke o ustanoviteljih, z vašim dovoljenjem kot ustanovitelj, razen če gre za 

podatke, katerih objava je že dovoljena, ali pa je posredovanje podatkov potrebno za podporo 

gospodarstva; 

 službe za posredovanje delovne sile za upravljanje podpornih ukrepov; 

 kooperacijski partnerji pri prireditvah in izobraževalnih ponudbah; 

 WKO Inhouse GmbH in 

 zunanji IT-svetovalci. 

1.4.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke hranimo samo do konca informacijskega ali svetovalnega razmerja oz. dlje, v kolikor je to 

potrebno za izpolnitev naših zakonskih dolžnosti, predvsem tistih v skladu z ZGZS, ali dokler ne poteče 

zakonsko določeni garancijski rok, rok jamstva, rok zastaranja ali kateri koli drugi zakonsko določeni rok 

za hrambo podatkov ali morebitni rok za pravdne spore, pri kateri so podatki potrebni kot dokaz. 

 

1.5 Izvajalci in naročniki, njihovi sodelavci in skrbniki 

V okviru naših dejavnosti sodelujemo s podjetji in osebami, ki za nas opravljajo najrazličnejše storitve (to 

vključuje storitve kot tudi dobavo blaga ali pokroviteljstvo; "izvajalec"). Po drugi strani pa se v okviru naših 

dejavnosti pojavljamo tudi v vlogi izvajalca in opravljamo storitve tako za fizične kot tudi pravne osebe 

("naročnik"). To obvestilo se nanaša na vas kot naročnika ali izvajalca in kot njegovega sodelavca ali 

skrbnika. 

 

V odseku 1.5 si lahko preberete, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Poleg tega si lahko v odsekih 2 in 

3 spodaj preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z 

obdelavo vaših osebnih podatkov. 

1.5.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 5 ("Vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 izvajanje naših nalog v smislu Zakona o Gospodarski zbornici 1998 ("ZGZS"), predvsem za 

zastopanje interesov in svetovanje našim članom; 

 organiziranje in prirejanje informativnih prireditev in prireditev za nadaljnje izobraževanje; 

 omogočanje dostopa do informacij prek naših novic ter publikacij; 

 druge dejavnosti v povezavi z upravljanjem članov, ustanoviteljev in interesentov ter našim 

upravljanjem prireditev in javnim delom; 

 priprava delovnih materialov in infrastrukture za zagotovitev učinkovitih internih delovnih potekov. 

 

Vaše podatke pridobimo ali neposredno od vas (predvsem s komunikacijo preko e-pošte ali drugih 

komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo sami npr. v sklopu prireditev ali storitev, ki vam jih nudimo. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da lahko v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, pride do zakasnitev 

pri izvajanju storitev ali pa storitev v nekaterih primerih sploh ne bo mogoče izpeljati. Če bo v katerih 

primerih posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 
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1.5.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS 1998, podatke obdelujemo 

v skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov ("GDPR"); 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito izvajanje naših 

dejavnosti za prirejanje prireditev, svetovanje in spremljanje;  

 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

 

1.5.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 denarne in kreditne ustanove; 

 pogodbeni partnerji, zadolženi za izvedbo storitev; 

 banke za potek plačilnega prometa; 

 pravni zastopniki v poslovnem primeru; 

 zaupniki za namene revizije; 

 sodišča in oblasti; 

 podjetja za izterjave dolgov (v tujino zato samo, če je treba dolg izterjati v tujini); 

 pravni naslednik, podjetje za faktoring, zavarovalnice, informacije o kreditih, društva za varstvo 

upnikov v funkciji zastopnika upnikov; 

 pogodbeni partnerji, ki sodelujejo oz. bi naj sodelovali pri dobavi ali izvajanju storitve; 

 zavarovalnice v sklopu sklepanja zavarovalne pogodbe o storitvi ali ob nastopu zavarovalnega 

primera (npr. zavarovanje odgovornosti); 

 zvezni zavor "Statistik Österreich" za izdelavo zakonsko predpisanih (uradnih) statistik; 

 WKO Inhouse GmbH in 

 zunanji IT-svetovalci. 

1.5.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke hranimo samo do konca poslovnega razmerja oz. dlje, v kolikor je to potrebno za izpolnitev 

naših zakonskih dolžnosti, predvsem tistih v skladu z ZGZS, ali dokler ne poteče zakonsko določeni 

garancijski rok, rok jamstva, rok zastaranja ali kateri koli drugi zakonsko določeni rok za hrambo podatkov 

ali morebitni rok za pravdne spore, pri kateri so podatki potrebni kot dokaz. 

 

1.6 Osebe, ki sprejemajo politične odločitve, in zastopniki interesov 

V okviru izvajanja naših nalog v skladu z Zakonom o Gospodarski zbornici 1998 ("ZGZS"), predvsem glede 

zastopanja interesov in v povezavi s prireditvami, ki jih organiziramo, obdelujemo vaše osebne podatke kot 

podatke o osebi, ki sprejema politične odločitve, kot podatke o sodelavcu enega od Ministrstev, deželne 

vlade ali drugih oblasti ali kot zastopnika interesov delojemalcev (npr. funkcionarjev v delavski zbornici ali 

sindikalistov), potrošnikov ali podjetij. 
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V odseku 1.6 si lahko preberete, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Poleg tega si lahko v odsekih 2 in 

3 spodaj preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z 

obdelavo vaših osebnih podatkov. 

1.6.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

Vaše podatke, imenovane v Prilogi 6 ("vaši podatki"), bomo obdelali v naslednje namene: 

 

 opravljanje naših nalog v smislu ZGZS, predvsem v smislu zastopanja interesov naših članov ter 

pri pogajanjih in sklepanju kolektivnih pogodb, v kolikor vaše osebne podatke obdeluje strokovna 

organizacija; 

 vabilo na in organizacija prireditev; 

 pošiljanje naših novic ter informacij in publikacij. 

 

Vaše podatke pridobimo ali neposredno od vas (predvsem s komunikacijo preko e-pošte ali drugih 

komunikacijskih sredstev) ali pa jih pridobimo sami npr. v sklopu dejavnosti v povezavi z izvajanjem 

prireditev. 

 

V primerih, ko vas prosimo, da nam posredujete svoje podatke, to storite izključno prostovoljno. Treba je 

opomniti, da lahko v primeru, če nam ne omogočite dostopa do svojih osebnih podatkov, pride do zakasnitev 

različnih procesov, kot je npr. pošiljanje naših novic, ali pa ti procesi sploh niso mogoči. Če bo v katerih 

primerih posredovanje osebnih podatkov zakonsko predpisano, vas bomo na to posebej opomnili. 

1.6.2 Pravne podlage za obdelavo 

Vaše podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS, podatke obdelujemo v 

skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov; 

 če imamo pretežno upravičen interes v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR za učinkovito izvajanje naših 

informacijskih dejavnosti; 

 v posameznih primerih: vaša privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (čl. 6, odst. 1 lit a ali čl. 

9, odst. 2 lit a GDPR). 

1.6.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 obrtne organizacije; 

 drugi interesenti (vključno z raziskovalnimi, gospodarskimi in kooperacijskimi združenji); 

 WKO Inhouse GmbH in 

 zunanji IT-svetovalci. 

1.6.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke hranimo samo za obdobje vaše poklicne dejavnosti oz. dlje, v kolikor je to potrebno za 

izpolnitev naših zakonskih dolžnosti, predvsem tistih v skladu z ZGZS, ali dokler ne poteče zakonsko 
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določeni rok za hrambo podatkov ali morebitni rok za pravdne spore, pri kateri so podatki potrebni kot 

dokaz. 

 

1.7 Uporabniki naše spletne strani 

Ko obiščete eno od naših spletnih strani, bomo v povezavi s tem obiskom obdelali nekatere vaše osebne 

podatke. 

 

V odseku 1.7 si lahko preberete, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Poleg tega si lahko v odsekih 2 in 

3 spodaj preberete našo politiko o mednarodnem posredovanju podatkov ter vaše pravice v povezavi z 

obdelavo vaših osebnih podatkov. 

 

1.7.1 Kategorije obdelanih podatkov in nameni obdelave podatkov 

V sklopu vašega obiska te spletne strani bomo samodejno zajeli naslednje vaše osebne podatke: 

 

 datum in čas priklica strani na naši spletni strani; 

 IP-naslov; 

 ime, jezik in različico vašega spletnega brskalnika; 

 spletno stran (URL-naslov), ki ste jo obiskali pred priklicem te spletne strani; 

 določene piškotke (glejte odsek 1.7.5 spodaj);  

 zahtevo (ime zahtevane datoteke); 

 uporabljen operacijski sistem; 

 ločljivost zaslona; 

 aktivacijo Javascripta; 

 globino barve. 

 

Poleg tega vas bomo na naši spletni strani prosili za vnos svojih osebnih podatkov, kot sta npr. vaše ime in 

e-poštni naslov, da vam bomo lahko ponudili določene storitve. 

 

Vsekakor pa vam ni treba vnesti nobenih podatkov, za vnos katerih vas prosimo na naši spletni strani. 

Vendar pa je treba povedati, da v primeru, če podatkov ne vnesete, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij 

spletne strani. 

 

Vaše podatke obdelujemo v naslednje namene: 

 

 da vam omogočimo uporabo te spletne strani ter za izboljšanje in razvijanje te spletne strani; 

 da lahko izdelamo statistike o uporabi; 

 da prepoznamo napade na našo spletno stran, jih preprečimo in preiščemo. 

 

 Pravne podlage za obdelavo 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednji osnovi: 

 

 če je to potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti, predvsem tistih iz ZGZS 1998, podatke obdelujemo 

v skladu s čl. 6, odst. 1 lit c Zakona o varstvu podatkov ("GDPR") ter 
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 v naše, upravičenem interesu v skladu s čl. 6, odst. 1 lit f GDPR, da lahko našo spletno stran 

oblikujemo na uporabniku prijazen način ter jo zaščitimo pred napadi. 

1.7.3 Posredovanje vaših posebnih podatkov 

V kolikor je to potrebno za zgoraj omenjene namene, bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim 

prejemnikom: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 zunanji IT-svetovalci. 

1.7.4 Doba hrambe podatkov 

Vaše podatke bomo načeloma hranili za obdobje treh mesecev. Dlje časa jih bomo hranili samo, v kolikor 

bo to potrebno, da preiščemo odkrite napade na našo spletno stran, ali dokler ne poteče zakonsko določeni 

rok za hrambo podatkov ali morebitni rok za pravdne spore, pri kateri so podatki potrebni kot dokaz. Poleg 

tega tiste vaše podatke, potrebne za izdelavo vašega uporabniškega računa oz. upravljanje uporabnikov 

WKO, hranimo tako dolgo, dokler imate obstoječi račun. 

1.7.5 Piškotki 

Na naši spletni strani uporabljamo t. i. piškotke. Piškotek je majhna datoteka, ki se lahko shrani na vaš 

računalnik, ko obiščete spletno stran. Načeloma se piškotki uporabljajo zato, da uporabnikom spletne 

strani omogočijo uporabo dodatnih funkcij. Tako se lahko uporabljajo npr. zato, da vam poenostavijo 

krmarjenje po spletni strani, vam omogočijo nadaljevanje uporabe spletne strani na mestu, kjer ste jo 

zapustili in/ali da shranijo vaše prednostne nastavitve in prioritete, ko ponovno obiščete spletno stran. 

Piškotki ne morejo dostopati do nobenih drugih podatkov, jih prebirati ali spremeniti. 

 

Večina piškotkov na naši spletni strani so t. i. sejni piškotki. Ko zapustite našo spletno stran, se ti piškotki 

samodejno izbrišejo. Za razliko od njih pa trajni piškotki ostanejo na vašem računalniku, dokler jih ročno 

ne izbrišete v svojem brskalniku. Tovrstne trajne piškotke uporabljamo, da vas ponovno prepoznamo, ko 

naslednjič obiščete našo spletno stran. 

 

Če želite preveriti piškotke na svojem računalniku, lahko nastavitve svojega brskalnika izberete tako, da 

dobite obvestilo vsakič, ko želi katera spletna stran shraniti piškotek. Piškotke lahko tudi blokirate ali 

izbrišete, če so že shranjeni na vašem računalniku. Če želite izvedeti več o tem, kako izvesti te korake, 

uporabite funkcijo "Pomoč" v svojem brskalniku. Za čim bolj uporabniku prijazno uporabo delno 

uporabljamo t. i. "pripomoček za upravljanje piškotkov", s katerim lahko še enostavneje upravljate sejo 

piškotkov. Upoštevajte, da blokiranje ali izbris piškotkov vpliva na vašo spletno izkušnjo in lahko onemogoča 

popolno uporabo spletne strani, 

 

Na tej spletni strani so s pomočjo pasivnih simbolov (= ikon) vdelane storitve družbenih medijev. V nasprotju 

z aktivnimi vtičniki, s pomočjo katerih je mogoč samodejni prenos podatkov na vsakokratno družbeno 

omrežje, se s temi ikoni na vsakokratno družbeno omrežje (kot sta npr. Facebook in Twitter) ne prenesejo 

nobeni podatki o vašem brskanju. 

 

Če želite uporabiti funkcijo "Deli", se odpre zavihek z vdelano ikono družbenega medija. Ob odprtju zavihka 

še ne pride do prenosa podatkov. Informacije, ki jih želite deliti na svojem osebnem računu, se prenesejo 

šele, ko kliknete na simbole. Ob prijavi v vsakokratno družbeno omrežje se torej odločite, da lahko to 
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družbeno omrežje shranjuje podatke o vas. Kateri konkretni podatki se pri tem shranijo je odvisno od 

določitev o varstvu podatkov vsakokratnega družbenega medija. 

 

Naša spletna stran uporablja vtičnike strani YouTube, ki jo upravlja Google. Upravitelj strani je YouTube, 

LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete katero od naših strani, opremljeno z vtičnikom 

YouTube, se bo vzpostavila povezava s strežniki YouTube, takoj ko boste začeli s predvajanjem videa. Pri 

tem se strežniku YouTube sporoči, katere od naših strani ste obiskali. 

 

Ko ste prijavljeni v svoj račun YouTube, storitvi YouTube omogočite, da vaše brskanje neposredno dodeli 

vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube. Nadaljnje 

informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v izjavi o varstvu podatkov storitve YouTube na 

naslovu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Ta spletna stran uporablja izdelek Google Maps družbe Google LLC. Z uporabo te spletne strani izjavljate, 

da se strinjate z zajemanjem, obdelavo ter uporabo samodejno zajetih podatkov s strani družbe Google LLC, 

njenih zastopnikov ter tretjih oseb. 

 

Pogoje uporabe izdelka Google Maps najdete na "Pogoji uporabe izdelka Google Maps" 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Spletno spremljanje 

Nekateri podatki, zajeti ob obisku te spletne strani, se uporabljajo za statistično oceno uporabe naše 

spletne ponudbe in se v ta namen posredujejo našemu izvajalcu statističnih storitev Webtrekk GmbH. 

 

V okviru vašega spletnega obiska se s slikovno piko, ki je vdelana na vsaki spletni strani, zajamejo naslednji 

podatki: 

 

 zahteva (ime zahtevane datoteke); 

 vrsta/različica brskalnika (npr.: Internet Explorer 11.0); 

 jezik brskalnika (npr.: angleški); 

 uporabljen operacijski sistem (npr.: Windows Vista); 

 notranja ločljivost brskalnega okna; 

 ločljivost zaslona; 

 aktivacija Javascripta; 

 Java vključen/izključen; 

 piškotki vključeni/izključeni; 

 globina barva; 

 spletni naslov napotne strani (prej obiskane spletne strani); 

 IP-naslov - se nemudoma spet izbriše; 

 čas dostopa; 

 število klikov. 

 

Poleg tega naša spletna stran uporablja funkcije spletne analitične storitve Google Analytics, ki jo omogoča 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Google Analytics 

uporablja piškotke, s čimer nam pomaga analizirati, kako uporabljate to spletno stran.  

 

S temi piškotki pridobljene informacije o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom in 

spletnimi naslovi priklicanih spletnih strani ter atributov spletne strani) se prenesejo na strežnik družbe 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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Google v ZDA, kjer se shranijo. Nobenih podatkov, pridobljenih v povezavi s storitvijo Google Analytics, ne 

shranjujemo pri nas. 

 

Naša spletna stran uporablja možnost anonimnega IP-naslova, ki jo nudi Google Analytics. To pomeni, da 

Google vaš IP-naslov skrajša/naredi anonimen, takoj ko ga prejme. Po našem naročilu bo Google te 

informacije uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, za sestavo poročila o dejavnostih spletne 

prodajalne in za izvajanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne prodajalne in interneta. IP-

naslov, ki ga v sklopu Google Analytics pošlje vaš brskalnik, družba Google ne uporablja skupaj z drugimi 

podatki. 

 

Če želite, lahko zajemanje vaših podatkov s strani storitve Google Analytics na tej strani onemogočite s 

pomočjo našega "pripomočka za upravljanje piškotkov" (povezava "Nastavitve piškotkov" na koncu strani) 

(pri tem se aktivira odjavni piškotek, ki onemogoča prihodnje zajemanje vaših podatkov ob obisku te spletne 

strani). 

Podrobnejše informacije o pogojih uporabe Googla ter njegovi izjavi o varstvu podatkov najdete na 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html oz. na https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

2. Mednarodni prenos podatkov 

Nekateri od zgoraj naštetih prejemnikov so lahko izven Avstrije ali pa tam obdelujejo vaše osebne podatke. 

Raven varstva podatkov v drugih državah ni nujno enaka ravni v Avstriji. Vendar pa vaše osebne podatke 

posredujemo samo v države, za katere je EU-Komisija določila, da imajo ustrezno raven varstva podatkov 

ali pa uporabimo ukrepe, s katerimi zagotovimo, da imajo vsi prejemniki ustrezno raven varstva podatkov. 

V ta namen npr. sklenemo standardni pogodbeni klavzuli (2010/87/ES in/ali 2004/915/ES). Eventualne 

sklenjene sporazume vam na vašo željo posredujemo (glejte točko 4 spodaj). 

 

3. Vaše pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki 

V skladu z veljavnim pravom ste med drugim upravičeni (pod pogoji uporabnega prava), (i) da lahko 

preverite, če in katere vaše osebne podatke smo shranili, ter do prejema kopije teh podatkov, (ii) da lahko 

zahtevate popravek, dopolnitev ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so napačni ali niso obdelovani v skladu 

z zakonom, (iii) da lahko od nas zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, (iv) da lahko pod 

določenimi okoliščinami nasprotujete z obdelavo vaših osebnih podatkov ali prekličete predhodno podano 

soglasje za obdelavo osebnih podatkov, pri čemer ta preklic velja samo za prihodnost in ne za pretekle 

obdelane podatke, (v) do prenosljivosti podatkov, (vi) razkritja identitete tretjih oseb, katerim se posredujejo 

vaši osebni podatki in (vii) do vložitve ugovora pri organu za varstvo podatkov. 

 

4. Naši podatki za stik 

Če imate glede obdelave vaših osebnih podatkov vprašanja ali podobno, se obrnite na nas s pomočjo 

podatkov za stik, navedenih v Prilogi 7: 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Priloga 1: Obdelani osebni podatki članov, njihovih sodelavcev in skrbnikov 
 

Člani (vključno z nekdanjimi člani) 
 Članska številka 

 Podatki o članstvu (npr. začetek članstva, dodelitev v strokovne skupine) 

 Ime 

 Nagovor/spol 

 Ime podjetja in oznaka pripadajočega podjetja 

 Oznaka poklica 

 Državljanstvo 

 Naslovi 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Podatki obrtnega registra in drugi podatki o upravičenosti 

 Podatki o podjetju, predvsem podatki, objavljeni v skladu s čl. 70, odst. 3 ZGZS 

 Podatki iz registra podjetij 

 Priznanja 

 Objavljeni podatki o nelikvidnosti 

 Podatki glede prispevkov, vstopnih pristojbin ter posebnih plačil vključno z izračunsko osnovo 

 Datum rojstva 

 Zasebni naslov podjetnika (če ni vnosa v registru podjetij) 

 Bančni podatki 

 Podatki o opominih 

 Podatki o volitvah zbornic (npr. zaključni rok, upravičenost do volitev, nominacija, volilni predlogi) 

 Podatki iz komunikacije s članom 

 Podatki za upravljanje prostovoljnih prispevkov posameznih kategorij zbornice članom oz. njihovim 

družinskim članom (npr. razmerja o prihodkih, razlogi za vložitev prošnje, podatki o učinkovitosti, 

bančni podatki) 

 ID za DDV 

 Jezik komunikacije 

 Podatki, pridobljeni v povezavi s prireditvami, sejami in izobraževalnimi ponudbami (npr. seznami 

udeležencev) 

 zapisniki o pogajanjih in sejah ter podatki v povezavi s pogajanji o kolektivnih pogodbah 

 Podatki, obdelani v povezani s terjatvami 

 Podatki glede obračuna in plačila prispevkov  

 ID podjetja 

 GLN javne uprave 

 Številka WKÖ 

 Zbornica + številka člana 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 

Skrbnik 
 Ime 

 Nagovor/spol 

 Ime podjetja in oznaka pripadajočega pravnega subjekta 

 Državljanstvo 

 Naslov 
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 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Podatki obrtnega registra in drugi podatki o upravičenosti 

 Podatki o nelikvidnosti prizadete osebe kot podjetje pri preverjanju, ali je prizadeto osebo dovoljeno 

imenovati za direktorja podjetja 

 Datum rojstva 

 Podatki o poslovodstvu (npr. oprostitev pogojev izvrševanja v skladu s čl. 26-28 Obrtnega zakona, 

priznanje v skladu s čl. 373a in nadaljnji Obrtnega zakona, položaj v podjetju, datum ter obseg 

pooblastila za zastopanje) 

 Priznanja 

 Jezik komunikacije 

 Podatki iz komunikacije s skrbnikom 

 Podatki, pridobljeni v povezavi s prireditvami, sejami in izobraževalnimi ponudbami (npr. seznami 

udeležencev) 

 zapisniki o pogajanjih in sejah ter podatki v povezavi s pogajanji o kolektivnih pogodbah 

 ID podjetja 

 GLN javne uprave 

 Številka WKÖ 

 Zbornica + številka člana 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 

Sodelavci članov 
 Ime 

 Nagovor/spol 

 Ime podjetja pripadajočega podjetja 

 Funkcija in naloge v organizaciji člana 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Jezik komunikacije 

 Drugi podatki iz komunikacije s sodelavcem 

 ID podjetja 

 GLN javne uprave 

 Številka WKÖ 

 Zbornica + številka člana 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 Datum rojstva 

 Državljanstvo 

 Naslov bivališča 

 

 

Priloga 2: Obdelani osebni podatki funkcionarjev in sodelavcev obrtnih 

organizacij 
 

Funkcionarji (vključno z nekdanjimi funkcionarji) obrtnih organizacij 
 Številka pogodbe 

 Podatki o članstvu (npr. članska številka, začetek članstva, dodelitev v strokovne skupine) 

 Ime 

 Nagovor/spol 
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 Ime podjetja in oznaka pripadajočega pravnega subjekta 

 Državljanstvo 

 Naslovi 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik  

 Podatki obrtnega registra in drugi podatki o upravičenosti 

 Podatki o podjetju, predvsem podatki, objavljeni v skladu s čl. 70, odst. 3 ZGZS 

 Podatki iz registra podjetij 

 Priznanja 

 Podatki o socialnem zavarovanju, v kolikor je to bistveno za lastnost kot funkcionar 

 Podatki o izgubi funkcije v skladu s čl. 53 ZGZS 

 Podatki o prispevkih 

 Datum rojstva 

 Bančni podatki 

 Podatki o opominih 

 Podatki o volilni pravici, predvsem izključitev zaradi nelikvidnosti v skladu s čl. 73 ZGZS 

 Podatki o stikih s funkcionarjem 

 Podatki o funkciji 

 Podatki o življenjepisu (kot funkcionar) 

 Nadomestilo stroškov 

 Pripadnost skupini volivcev 

 ID za DDV 

 Jezik komunikacije 

 Podatki o udeležbi pri sejah in prireditvah (npr. seznami udeležencev) 

 Podatki za preverjanje in odobritev predplačil in zaključevanje računov strokovnih združenj in 

njihovo poslovanje 

 Zapisniki o pogajanjih in sejah ter podatki v povezavi s pogajanji o kolektivnih pogodbah 

 ID podjetja 

 GLN javne uprave 

 Številka WKÖ 

 Zbornica + številka člana 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 Fotografija 

 

Sodelavci obrtnih organizacij 
 Ime 

 Nagovor/spol 

 Oznaka pripadajoče obrtne organizacije 

 Funkcija in naloge v obrtni organizaciji 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Jezik komunikacije 

 Drugi podatki iz komunikacije s sodelavcem 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 Fotografija 
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Priloga 3: Obdelani osebni podatki vajencev in oseb, ki opravljajo mojstrski 

izpit ali izpit za kvalificiranost 
 Ime 

 Nagovor/spol 

 Naslov 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Podatki o socialnem zavarovanju (samo, če je obdelava teh podatkov zakonsko določena, npr. za 

obračunske namene z nosilcem socialnega zavarovanja) 

 Datum in kraj rojstva 

 Državljanstvo 

 Naslov bivališča 

 Podatki o poklicu (npr. številka vajenca, mojstrska obrt) 

 Prispevek za stroške internata (za vajence) 

 Podatki o izobrazbi (npr. podatki o učni pogodbi, podatki o preizkušanjih znanja, zaključene šole 

itd.) 

 Podatki o zakonitih zastopnikih (npr. ime, naslov, podatki za stik itd.) 

 Podatki o učnem mestu (za vajence) 

 Ponudba za učno mesto (za vajence) 

 Pripomočki za študente, šolarje in izobraževanje 

 

 

Priloga 4: Obdelani osebni podatki ustanoviteljev, interesentov in novinarjev 
 

Ustanovitelj in interesenti 
 Številka pogodbe 

 Ime 

 Nagovor/spol 

 Zaposlitev 

 Državljanstvo 

 Naslovi 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Priznanja 

 Datum rojstva 

 Zasebni naslov podjetnika (če ni vnosa v registru podjetij) 

 Bančni podatki 

 Podatki o opominih 

 Podatki iz komunikacije z ustanoviteljem ali interesenti 

 Jezik komunikacije 

 Podatki, obdelani v povezani s terjatvami 

 Podatki, pridobljeni v povezavi s prireditvami, sejami in izobraževalnimi ponudbami (npr. seznami 

udeležencev in zapisnikih o sejah) 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 Podatki o oskrbi (npr. novice da/ne) 

 Podatki iz video posnetkov, če se prizadeta oseba nahaja v prostorih WKO 
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 Podatki o udeležbah na tečajih, če je smiselno (npr. podatki o preizkušanjih znanja, podatki o 

izobrazbi) 

 Fotografije, izdelane v sklopu prireditev 

 

Novinarji 
 Ime 

 Nagovor/spol 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Pripadnost mediju 

 Pisna korespondenca in drugi komunikacijski podatki (npr. vabila, prijave/odpovedi udeležbe) 

 Jezik komunikacije 

 Opombe o udeležbi na prireditvah in tiskovnih konferencah  

 Podatki, ki so jih objavili novinarji 

 Interne ID-številke za tehnične namene 

 Podatki iz video posnetkov, če se prizadeta oseba nahaja v prostorih WKO 

 Fotografije, izdelane v sklopu prireditev 

 

 

Priloga 5: Obdelani osebni podatki izvajalcev in naročnikov, njihovih 

sodelavcev in skrbnikov 
 

Izvajalci in naročniki 
 Številka pogodbe 

 Ime oz. oznaka 

 Nagovor/spol 

 Pripadnost gospodarski zbornici 

 Članska številka (pri pripadnosti gospodarski zbornici) 

 Naslov 

 Telefonska številka in številka faksa ter druge naslovne informacije, ki izhajajo iz sodobnih 

komunikacijskih tehnik (npr. e-poštni naslov) 

 Datum rojstva 

 Podatki iz registra podjetij 

 Podatki o boniteti 

 Oznaka blokade (npr. blokada stika, blokada računa, blokada knjiženja, plačilna blokada) 

 Dodelitev določeni kategoriji naročnikov ali izvajalcev (vključno z regionalno dodelitvijo itd.) 

 Karakteristične številke za namene uradnih statistik, kot so DDV-številka in številka Intrastat 

 Predmet dostave ali storitve  

 Kvalifikacija izvajalcev (npr. pedagoške izkušnje učiteljev, ki vodijo tečaje) 

 Reference/drugi naročniki 

 Podatki o bonusih, provizijah ipd. 

 Oseba za stik pri naročniku ali izvajalcu za postopek dobave ali storitve 

 Tretje osebe, ki sodelujejo pri izvedbi storitve, vključno z navedbo vrste sodelovanja 

 Pogoji za dostavo in storitev  

 Podatki za zavarovanje dostave ali storitve in o njenem financiranju 

 Podatki o davčni obveznosti in davčnem obračunu 

 Pogoji za financiranje in plačilni pogoji 

 Bančni podatki 
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 Številke kreditnih kartic in podjetje kreditne kartice 

 Podatki o upravljanju kredita (npr. kreditni limit, menjalni limit) 

 Podatki o plačilnem vedenju prizadete osebe 

 Podatki o opominih/tožbah 

 Podatki o računu in knjigovodskih listinah 

 Stroški in prihodki, specifični za storitev 

 Posebni postopki glavne knjige (npr. popravek posamezne vrednosti, menične terjatve, predplačila, 

bančna garancija) 

 Podatki o storitvi, potrebni za izdajo računa naročniku 

 Jeziki komunikacije, drugi sporazumi in ključ za izmenjavo podatkov 

 Drugi podatki iz komunikacije z naročnikom ali izvajalcem 

 

Sodelavci in skrbniki 
 Številka pogodbe 

 Ime 

 Nagovor/spol 

 Pripadajoči naročnik ali izvajalec  

 Funkcija prizadetega pri naročniku ali izvajalcu 

 Telefonska številka in številka faksa ter druge naslovne informacije, ki izhajajo iz sodobnih 

komunikacijskih tehnik (npr. e-poštni naslov) 

 Jezik komunikacije 

 Obseg pooblastila za zastopništvo 

 Poslovni primeri, ki jih je obdelal sodelavec/skrbnik 

 Drugi podatki iz komunikacije s sodelavcem/skrbnikom 

 

 

Priloga 6: Obdelani osebni podatki oseb, ki sprejemajo politične odločitve, in 

zastopnikov interesentov  
 Številka pogodbe 

 Ime 

 Nagovor/spol 

 Telefonska številka in številka faksa, e-poštni naslov in druge naslovne informacije, ki izhajajo iz 

sodobnih komunikacijskih tehnik 

 Izvajana funkcija 

 Politična naravnanost/stranka 

 Organizacijska pripadnost 

 Udeležba pri prireditvah  

 Zapisniki o pogovorih 

 Drugi podatki iz komunikacije s prizadeto osebo 

 Informacije o sodelovanju pri političnih odločitvah in procesih  

 Informacije o sodelovanju pri izdelavi delovno-pravnih standardov kolektivnega prava  

 Podatki, ki jih je prizadeti objavil sam (npr. intervjuji) 

 Interne ID-številke za tehnične namene 
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Priloga 7: Podatki za stik osebe, pooblaščene za varstvo podatkov 
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