IZJAVA O ZASEBNOSTI
Informacije o obdelavi osebnih podatkov
Za namen administracije stikov in upravljanje z Oplom povezanih dogodkov bo vaše osebne obdelalo
podjetje Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, v skladu z
naslednjim:
Obdelava podatkov temelji na 6. členu (1) a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Kot upravljavci obdelamo vaše osebne podatke na naslednji način:
Podatki obvezni podatki so označeni z *

Namen(i)

1. Podatki za stik: predpona imena*, ime*,
priimek*, podjetje*, e-pošta*, številka mobilnega
telefona*, službeni naslov, telefonska številka,
rojstni dan, kartica programa nagrajevanja
(Frequent Flyer), specifikacije obvestil za
medije, podatki o registraciji*

Registracija in prijava na z Oplom povezane
dogodke, administracija stikov in upravljanje
dogodkov

Zgoraj navedeni podatki, označeni z *, so obvezni in so pogoj za izpolnitev vaše registracije in prijave na
dogodke. Zaradi tega morate zagotoviti te podatke. Če podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti vaše
zahteve za sodelovanje na naših dogodkih ali posredovanje zahtevanih informacij z naše strani.
Podatki bodo shranjeni še 10 let po letu posredovanja podatkov.

Prejemniki
Za spodaj navedene namene vaše osebne podatke posredujemo naslednjim prejemnikom:
Podatki

Namen(i)

Prejemnik(i)

Podatki za stik:
predpona
imena*, ime*,
priimek*,
podjetje*, epošta*, številka
mobilnega
telefona*,
službeni naslov,
telefonska
številka, rojstni
dan, kartica
programa
nagrajevanja
(Frequent
Flyer),
specifikacije
obvestil za
medije, podatki
o registraciji*

Registracija in prijava
na z Oplom
povezane dogodke,
administracija stikov
in upravljanje
dogodkov

Vaše osebne podatke posredujemo ustreznim sodelujočim
obdelovalcem (npr. izvajalcem IT-storitev) za podporo pri
administraciji navedenih namenov.
Vaše osebne podatke posredujemo predvsem naslednjim
ponudnikom storitev:
Event Optimization UG,
Dora-Scherf-Straße 30,
D-55130 Mainz
event live solutions! KG,
Bertha-von-Suttner-Weg 17,
D-50374 Erftstadt
Prejemnik Salce Colada ima sedež v Švici, zunaj Evropskega
gospodarskega prostora (EEA) in zatorej v državi brez zadostne
stopnje varovanja podatkov. Kljub temu pa je Evropska komisija
za Švico izdala sklep o ustreznosti.

Vaše pravice
Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa (pravica do pozabe),
omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov na osnovi 6. člena

(1) e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali v primeru obdelave osebnih podatkov za namen
neposrednega trženja v skladu z veljavnim pravom.
Upoštevajte, da so vaše zgoraj navedene pravice omejene z zakonom in jih moramo izpolniti samo v primeru
določenih pogojev.
Če želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice, nas obvestite z e-pošto na naslov:
Opel.database@opel.com
Kot odgovorni upravljavec lahko kadarkoli posodobimo vaše osebne podatke (npr. sprememba naslova). V
ta namen nam pošljite e-pošto na naslov: Opel.database@opel.com
Za uveljavitev pravice do vložitve pritožbe (77. člen GDPR) se obrnite na: Der Hessische
Datenschutzbeauftragte, Postbox 31 63, 65021 Wiesbaden ali: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189
Wiesbaden; e-pošta: poststelle@datenschutz.hessen.de; spletna stran: http://www.datenschutz.hessen.de

Kontaktirajte nas
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, telefon: +49 (0)6142 - 911
9800, e-pošta: kontakt@opel-infoservice.de,
Upravni odbor: Michael Lohscheller (predsednik), Rémi Girardon, Peter C. Küspert, Christian Müller, Philippe
de Rovira
Vse zahtevke, povezane z varstvom podatkov, naslovite na: Opel.database@opel.com
Pošta: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main,
Nemčija
E-pošta: Datenschutz@opel.com

