
Globalna politika zasebnosti družbe Goodyear 

V veljavi od 25. marca 2018 

Pri družbi The Goodyear Tire & Rubber Company in njenih podružnicah (v nadaljevanju 

»Goodyear« ali »mi«) spoštujemo zasebnost posameznikov in cenimo zaupanje, ki nam ga 

izkazujejo naše stranke, naši partnerji in dobavitelji ter ostali, s katerimi poslujemo. 

Prizadevamo si, da osebno določljive podatke (»osebni podatki«, kot je opredeljeno v 

nadaljevanju) obdelujemo v skladu z zakoni držav, v katerih poslujemo. Poleg tega se 

ponašamo s tem, da pri naših poslovnih praksah spoštujemo najvišje etične standarde.  

Ta globalna politika določa splošna načela zasebnosti, ki jih pri družbi Goodyear tekom 

našega poslovanja upoštevamo pri obdelavi osebnih podatkov. Poleg te globalne politike 

zasebnosti obstajajo tudi določene kampanje, promocije, spletne strani in določeni programi, 

ki jih urejajo dodatni pogoji ali dodatne politike zasebnosti. Družba Goodyear spodbuja, da si 

pred sodelovanjem v teh kampanjah, promocijah, programih ali spletnih straneh preberete 

dodatne pogoje in politike, saj bodo vaše osebne podatke v tem primeru urejali ti dodatni 

pogoji in/ali te dodatne politike. 

Pomembna opomba za posameznike, ki se nahajajo v (oz. katerih osebne podatke 

obdelujejo enote družbe Goodyear, ki so bile ustanovljene v) Evropski uniji (EU), 

Islandiji, Lihtenštajnu, Švici in na Norveškem. 

To politiko sestavlja: 

• ta prvi del, ki določa splošna načela, ki jih pri obdelavi osebnih podatkov upošteva 

družba Goodyear; in  

• dodatek za osebne podatke, ki (i) izvirajo iz ali (ii) se obdelujejo v EU, Islandiji, 

Lihtenštajnu, Švici in na Norveškem (»Dodatek EU«). 

Če se nahajate (ali se vaši osebni podatki obdelujejo) v kateri izmed zgoraj navedenih držav, 

vas družba Goodyear spodbuja k temu, da si preberete dodatek EU, ki vsebuje pomembne 

dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki iz teh držav izvirajo ali se v njih 

obdelujejo. 

Obseg 

Ta politika se nanaša na vsako obliko in vse oblike »obdelave« (kot je opredeljeno spodaj) 

osebnih podatkov, v katerem koli formatu ali mediju. Nanaša se na (i) posameznike, ki so 

stranke, potencialne stranke, dobavitelji in potencialni dobavitelji, s katerimi posluje družba 

Goodyear; ali (ii) predstavnike ali kontaktne osebe takšnih strank, potencialnih strank, 

dobaviteljev in potencialnih dobaviteljev. 

Politika se ne nanaša na kakršne koli informacije, ki se obdelujejo o pravnih osebah. 

Opredelitve pojmov 

Za namene te politike veljajo naslednje opredelitve: 



»Evropski gospodarski prostor« ali »EGP« so države članice Evropske unije, vključno z 

Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in s Švico. 

»Osebno določljivi podatki« ali »osebni podatki« so vsaka informacija ali sklop informacij, 

ki jih tudi v kombinaciji z drugimi osebno določljivimi podatki obdeluje družba Goodyear ter 

zadostujejo za prepoznavo posameznika. Osebno določljivi podatki ne vključujejo niti 

anonimnih informacij niti javno dostopnih informacij, ki niso bile združene z zasebnimi osebno 

določljivimi podatki. Osebni podatki, ki izhajajo iz ali se obdelujejo v EGP, bodo navedeni v 

dodatku EU. 

Pojem »obdelava« pomeni katero koli dejanje ali niz dejanj, ki se na samodejen ali drugačen 

način izvaja na osebnih podatkih ali naborih osebnih podatkov, kot so zbiranje, zapisovanje, 

organiziranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, 

razkritje prek prenosa, razširjanja ali drugačnega omogočanja razpoložljivosti, poravnava ali 

kombiniranje, blokiranje, izbris ali uničenje. Skladno s tem pojmom se uporablja tudi glagol 

»obdelovati«. 

V tej politiki se »Goodyear« nanaša na družbo The Goodyear Tire & Rubber Company in 

njene podružnice.  

Načela zasebnosti 

Pri obdelavi osebnih podatkov družba Goodyear upošteva naslednja načela: 

Obvestilo in soglasje  

Družba Goodyear si prizadeva, da v skladu z veljavno zakonodajo obvesti tiste osebe, od 

katerih je zbrala osebne podatke. To vključuje informacije o (i) namenih, za katere družba 

Goodyear zbira in uporablja osebne podatke; (ii) vrstah tretjih oseb, katerim družba Goodyear 

razkrije, ali lahko razkrije te osebne podatke; ter (iii) izbire in sredstva, ki jih družba Goodyear 

nudi subjektom osebnih podatkov za omejitev uporabe in razkritje teh osebnih podatkov. 

Če veljavna zakonodaja ne zahteva drugače, bo družba Goodyear osebo obvestila, ko bo le-ta 

prvič dobila prošnjo za predložitev osebnih podatkov ali takoj, ko bo to izvedljivo. 

Razen kadar to dovoljuje veljavna zakonodaja, se osebni podatki ne zbirajo, če prej ni bilo 

pridobljeno soglasje posameznika za zbiranje, uporabo in razkritje osebnih podatkov. V 

nekaterih okoliščinah lahko soglasje za zbiranje osebnih podatkov izhaja iz narave razmerja 

med družbo Goodyear in posameznikom ali interakcije posameznika z družbo Goodyear, na 

primer z uporabo spletne strani Goodyear ali pri sklepanju posla z družbo Goodyear. 

Ko družbi Goodyear predložite svoje osebne podatke, potrjujete, da ste prebrali to politiko, in 

se strinjate, kjer to določa veljavna zakonodaja, z zbiranjem, uporabo in razkritjem svojih 

osebnih podatkov v skladu s to politiko ter ostalimi veljavnimi politikami zasebnosti družbe 

Goodyear, kot je npr. Online Privacy Policy. Kot določa veljavna zakonodaja, lahko svoje 

soglasje zavrnete ali ga prekličete. 

Družba Goodyear in tretje osebe v njenem imenu lahko zbrane osebne podatke uporabijo za 

namene, kot so vendar ne omejeno na registracijo uporabnika, vodenje in sledenje nakupu, 
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plačilu, vračilu, garanciji ali povračilu; urejanje storitev; povabilo k sodelovanju v spletnih 

anketah; prošnja za povratno informacijo o izdelkih in storitvah; ter kakršna koli druga oblika 

komunikacije prek različnih kanalov.  

Možnosti 

Ob upoštevanju kakršnih koli strožjih zahtev v skladu z veljavno zakonodajo si družba 

Goodyear prizadeva, da osebam, od katerih ima osebne podatke, ponudi možnost, kadar je to 

izvedljivo in smiselno v določenih okoliščinah, da izberejo, ali bodo njihovi osebni podatki (a) 

razkriti tretjim osebam ali (b) uporabljeni za drug namen od tistega, za katerega so bili prvotno 

izbrani ali za katerega je posameznik posledično tudi dal soglasje. Družba Goodyear si bo 

prizadevala, da bo posameznikom zagotovila mehanizme, primerne glede na dane okoliščine, 

s katerimi bodo lahko realizirali svoje odločitve. 

Če vaši podatki izvirajo iz ali se obdelujejo v EGP, se sklicujte na poglavje »Vaše pravice« v 

dodatku EU, kjer imate na voljo pregled vaših pravic v tem primeru. 

Dostop in popravek 

Na zahtevo in/ali po potrebi oz. kadar je primerno in znotraj obdobja, v kolikor obstaja, ki ga 

določa veljavna zakonodaja, bo družba Goodyear posameznikom omogočila ustrezen dostop 

do osebnih podatkov, s katerimi razpolaga družba. Družba Goodyear lahko takšen dostop 

zavrne v primerih, kjer veljavna zakonodaja to dovoljuje. Vsaka posameznikova zahteva se bo 

obravnavala za vsak primer posebej. V primeru, da bo zahteva zavrnjena, bo družba Goodyear 

pisno obvestila posameznika o razlogu za zavrnitev. Skladno s tem, kako se bodo vaši osebni 

podatki uporabljali v običajnem poteku poslovanja družbe Goodyear, bo družba delila te 

informacije v razumljivi obliki. Po vložitvi zahteve lahko zaračunamo razumne stroške (npr. 

za fotokopiranje in poštnino) v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Poleg tega si bo 

družba Goodyear prizadevala za uvedbo razumnih ukrepov, s katerimi bodo posamezniki lahko 

popravili, spremenili ali izbrisali osebne podatke, ki se bodo izkazali za nepravilne ali 

nepopolne. Za zaščito pred goljufivimi zahtevami lahko družba Goodyear pred odobritvijo 

dostopa zahteva zadostne podatke, s katerimi bo potrdila identiteto posameznika, ki zahteva 

dostop. 

Če vaši podatki izvirajo iz ali se obdelujejo v EGP, se sklicujte na poglavje »Vaše pravice« v 

dodatku EU, kjer imate na voljo pregled pravic, vključno s pravicami za dostop in popravek. 

Celovitost podatkov 

Ob upoštevanju kakršnih koli strožjih zahtev v skladu z veljavno zakonodajo si družba 

Goodyear prizadeva, da bo osebne podatke uporabljala le na načine, ki so skladni z nameni, za 

katere so bili prvotno izbrani ali za katere je posameznik posledično tudi dal soglasje. Družba 

Goodyear si bo prizadevala sprejeti razumne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da so osebni 

podatki relevantni za predvideno uporabo, točni, celoviti in aktualni. 

Razkritje in prenos na tretje osebe 

Družba Goodyear drugim ne prodaja osebnih podatkov, vendar jih lahko deli s svojimi 

povezanimi podjetji ali podružnicami in tretjimi osebami, ki nudijo storitve v imenu družbe 

Goodyear.  Primeri teh storitev vključujejo izpolnjevanje naročil, pošiljanje navadne in 



elektronske pošte, analiziranje podatkov, nudenje pomoči pri trženju, obdelavo plačil s 

kreditnimi karticami, zagotavljanje storitev za stranke, zahtevo po povratnih informacijah o 

izdelkih in storitvah, pošiljanje trženjskih in promocijskih gradiv, posodobitev storitev in 

opomnike.  

Za osebne podatke, ki izvirajo iz ali se obdelujejo v EGP, lahko v dodatku EU (glejte poglavje 

»Tretji prejemniki podatkov«) najdete seznam pomembnih kategorij tretjih prejemnikov 

podatkov. 

Družba Goodyear lahko kupi ali proda trgovine, podružnice ali poslovne enote. Pri takšni vrsti 

posla osebni podatki spadajo med poslovna sredstva, ki se prenesejo. Za te osebne podatke še 

vedno veljajo obveznosti, ki so navedene v kateri koli predhodno obstoječi politiki zasebnosti. 

V primeru pridobitve družbe Goodyear ali vsega njenega premoženja bodo osebni podatki eno 

izmed prenesenih sredstev. 

Čezmejni prenos podatkov, ki izvirajo iz EGP 

Če vaši osebni podatki izvirajo iz ali se obdelujejo v EGP, se sklicujte na odstavek »Pravna 

podlaga za obdelavo« in »Prenos izven območja EGP« v dodatku EU.  

Čezmejni prenos podatkov, ki ne izvirajo iz EGP 

Ker družba Goodyear posluje v različnih državah, so lahko osebni podatki, ki jih družba zbere 

v eni državi, obdelani v drugi državi, katere zakonodaja morda določa drugačno stopnjo zaščite 

v primerjavi z državo, v kateri so bili ti osebni podatki zbrani. Do osebnih podatkov, ki so 

zbrani v eni državi, lahko dostopajo organi kazenskega pregona, ki niso pristojni v državi, kjer 

so bili osebni podatki prvotno zbrani. Družba Goodyear lahko osebne podatke deli tudi z 

organizacijami in podjetji, ki v njenem imenu izvajajo storitve. Take organizacije in podjetja 

pa imajo lahko sedež v državi, kjer osebni podatki niso bili zbrani. 

Družba Goodyear si bo prizadevala, da bo pridobila primerna in razumljiva zagotovila tretjih 

oseb, vključno s povezanimi podjetji in podružnicami, katerim je razkrila ali prenesla osebne 

podatke, da bodo te osebne podatke zaščitili na način, ki je v skladu s to politiko. Če družba 

Goodyear ugotovi, da tretja oseba uporablja ali razkriva osebne podatke na način, ki je v 

nasprotju s to politiko, lahko sprejme določene ukrepe, s katerimi bo preprečila ali zaustavila 

takšno razkritje. Kadar veljavna zakonodaja pred razkritjem osebnih podatkov tretji osebi 

zahteva soglasje posameznika, si bo družba Goodyear prizadevala, da bo to soglasje pridobila 

pred takšnim prenosom. Nastanejo lahko okoliščine, v katerih mora družba Goodyear osebne 

podatke prenesti brez pridobitve soglasja, npr. (i) kadar to zahteva sodni nalog; (ii) ko družba 

Goodyear iz utemeljenih razlogov meni, da je treba zaščititi pravice, zasebnost ali lastnino 

osebe ali skupine oseb; (iii) kadar je treba ustvariti ali zbrati denarna sredstva dolgovana družbi 

Goodyear ali opraviti transakcijo s tretjo osebo; (iv) kadar je družbi Goodyear treba dovoliti, 

da si prizadeva za rešitve ali da omeji kakršno koli škodo, ki smo jo utrpeli; ali (v) ko je 

informacija javna. Kadar družba Goodyear mora ali ji je dovoljeno razkriti osebne podatke, si 

bo prizadevala, da bo razkrila le tisto, kar je potrebno. Družba Goodyear lahko opravi razkritja, 

ki jih dovoljuje njena politika Online Privacy Policy.  

Varnost 
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Družba Goodyear sprejema razumne in ustrezne previdnostne ukrepe, da osebne podatke 

zaščiti pred izgubo, nepravilno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem 

in uničenjem ter, da se odzove na nepravilno uporabo, izgubo ali nepooblaščeno uporabo teh 

osebnih podatkov. 

  



Nadzor 

Družba Goodyear bo redno pregledovala skladnost s to politiko in drugimi politikami 

zasebnosti družbe Goodyear. Razen kadar veljavna zakonodaja to prepoveduje, je vsak 

zaposleni, sodelavec ali izvajalec, za katerega družba Goodyear ugotovi, da krši to politiko, 

predmet ustreznega disciplinskega ukrepa, ki lahko vključuje tudi prenehanje delovnega 

razmerja ali prekinitev sodelovanja. 

Reševanje sporov 

Z vsemi vprašanji ali skrbmi glede uporabe ali razkritja osebnih podatkov se lahko obrnete na 

družbo Goodyear, in sicer na naslov, ki je naveden spodaj. Družba bo nato v skladu z načeli te 

politike preiskala in poskusila razrešiti pritožbe in spore glede uporabe in razkritja osebnih 

podatkov. 

Spremembe te politike 

Družba Goodyear lahko občasno prilagodi to globalno politiko zasebnosti. V tem primeru bo 

posodobljen datum, ki se nahaja na samem začetku te politike.  

Kontaktni podatki 

Vprašanja ali komentarje o tej politiki lahko naslovite na naslednjo osebo, in sicer prek navadne 

ali elektronske pošte: 

Direktor za skladnost in etiko 

Telefon: +1 330-796-7288 

E-pošta: privacy_office@goodyear.com 

 

Tel.:%20330-796-7288
mailto:privacy_office@goodyear.com


Dodatek za posameznike, ki se nahajajo v (oz. katerih 

osebne podatke obdelujejo enote družbe Goodyear, ki so 

bile ustanovljene v) Evropskem gospodarskem prostoru 

(»Dodatek EU«) 

 

Ta dodatek EU izpolnjuje in dopolnjuje prvi del globalne politike zasebnosti družbe Goodyear 

za osebne podatke, ki izvirajo iz ali se obdelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru 

(»EGP«). V primeru nasprotij med prvim delom te politike in dodatkom EU ima prednost 

dodatek EU. 

Namen tega dodatka EU je zagotoviti informacije, ki so zahtevane v skladu s Splošno uredbo 

o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«), ki je 25. maja 2018 stopila v veljavo v Evropskem 

gospodarskem prostoru.1 Te informacije vključujejo: 

• zakaj in kako družba Goodyear zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke; 

• kaj zajema njena vloga kot »upravljavca« vaših osebnih podatkov; in 

• kakšne so vaše pravice in naše dolžnosti v zvezi s tovrstno obdelavo podatkov. 

Opredelitve pojmov 

Za namene tega dodatka EU veljajo naslednje opredelitve: 

»Upravljavec« je pravna oseba, ki določi namene (zakaj) in sredstva (kako) obdelave osebnih 

podatkov v okviru te politike. 

»Goodyear« je pravna oseba znotraj EGP, ki je v tem dodatku EU opredeljena v odstavku 

»Upravljavec«. 

»Osebno določljivi podatki« so vsaka informacija, ki v okviru GDPR spadajo pod »osebne 

podatke«, in sicer vsaka informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo.2 

»Obdelovalec« je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. 

Obdelovalci družbe Goodyear so lahko njene hčerinske družbe, podružnice ali dobavitelji tretje 

strani in ponudniki storitev. Družba Goodyear bo sklenila sporazum o obdelavi podatkov s 

svojimi obdelovalci, s katerim bo zagotovila, da bodo vaši osebni podatki obdelani v skladu z 

GDPR. 

                                                           
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.  
2 Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem 

na identifikatorje, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več 

dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno 

identiteto. 



Upravljavec 

Družba Goodyear znotraj EGP je sestavljena iz različnih pravnih subjektov, kot so družba 

Goodyear Dunlop Tires Europe BV in njene podružnice. V tem dodatku se z uporabo besed 

»Goodyear«, »mi« in »naš« nanašamo na tisti pravni subjekt družbe Goodyear znotraj EGP, ki 

v okviru te politike določa namen in sredstva obdelave vaši osebnih podatkov. Ko bomo zbrali 

vaše osebne podatke, vas bomo obvestili, kateri subjekt je upravljavec vaših podatkov.  

Zbiranje osebnih podatkov 

Vaši osebni podatki se lahko zbirajo vsakič, ko podjetje Goodyear: 

• stopi v stik s posamezniki, ki so potencialne in obstoječe stranke ali potencialni 

in obstoječi dobavitelji; 

• stopi s stik s posamezniki, ki so predstavniki ali kontaktne osebe potencialnih in 

obstoječih strank/dobaviteljev, kateri so pravne osebe (npr. za prodajo/naročilo 

izdelkov ali za tržne namene); ali  

• za dobavo blaga in opravljanje storitev uporablja javno podatkovno bazo (npr. 

da registrsko številko poveže z identifikacijskimi podatki vozila). 

Kategorije zbranih osebnih podatkov 

Zbiramo lahko:  

• osnovne informacije za identifikacijo, kot so ime, naziv, položaj, ime podjetja, 

e-poštni naslov in/ali poštni naslov ter številko stacionarnega in/ali mobilnega 

telefona; 

• finančne informacije (npr. podatki o bančnem računu, podatki o bančni kartici);  

• informacije o statusu neposrednih e-poštnih sporočil v namene trženja (npr. ni 

dostavljeno, dostavljeno, odprto); 

• identifikacijske podatke vozila (vključno z registrsko številko; v obsegu, ki ga 

dovoljuje veljavna zakonodaja); 

• informacije o registraciji in referenčne številke vaše spletne garancije za 

pnevmatike; ter 

• druge informacije, ki jih z nami delite prostovoljno (npr. z izpolnitvijo obrazca 

ali prijavo na prejem novic prek e-pošte).  

Zgoraj navedeni posamezniki lahko te informacije podajo sami ali jih podajo pravni subjekti, 

pri katerih so zaposleni (npr. če jih njihov delodajalec določi za kontaktno osebo, ki bo vodila 

odnose z družbo Goodyear). 

Upoštevajte, da je v nekaterih državah identifikacijske podatke vozila mogoče pridobiti tudi iz 

javno dostopnih virov, do katerih imamo dostop in kjer je mogoče registrsko številko povezati 

z identifikacijskimi podatki vozila. 

Posledice zavrnitve posredovanja osebnih podatkov 

 



Na noben način niste pravno obvezani, da družbi Goodyear posredujete svoje osebne podatke. 

Vendar upoštevajte, da lahko vaša zavrnitev posredovanja osebnih podatkov vpliva na dostop 

do in uporabo naših izdelkov ali storitev.  

  



Nameni obdelave 

Družba Goodyear in obdelovalci, ki delujejo v njenem imenu, zbrane osebne podatke 

obdelujejo za določen namen. Obdelujejo le tiste osebne podatke, ki so nujni za doseganje tega 

namena. 

Osebne podatke obdelujemo za: 

• izvajanje dejavnosti prodaje in naročil v zvezi z našimi izdelki in storitvami; 

• trženje naših izdelkov in storitev; 

• upravljanje naših strank in dobaviteljev (npr. registracija uporabnikov, odprtje računa, 

kreditne kontrole); 

• vodenje in izboljšanje odnosov z našimi strankami in dobavitelji; 

• dobavo naših izdelkov in storitev našim strankam (npr. upravljanje in sledenje nakupu, 

plačilu, vračilu, garanciji ali popustu; upravljanje obračunavanja in izdajanja računov, 

urejanje storitev);  

• pripravo in vodenje pogodb z našimi strankami in dobavitelji; 

• merjenje zanimanja strank za naše številne izdelke in storitve; 

• izboljšanje naših obstoječih izdelkov in storitev (ali tistih, ki se še razvijajo) s pomočjo 

anket za stranke in ostale, statistik in testov ali za pridobitev povratne informacije o 

izdelkih in storitvah;  

• izboljšanje kakovosti storitev, pri čemer upoštevamo preference pri načinih 

komuniciranja (telefon, e-pošta itd.) in pogostosti; 

• redno pošiljanje promocijskih e-poštnih sporočil o naših izdelkih, posebnih ponudbah 

in informacijah, ki bi bile zanimive za podjetje, v katerem ste zaposleni, pri čemer 

uporabljamo e-poštni naslov, ki ste ga posredovali sami ali je bil posredovan za vas (če 

ga imamo); 

• kakršno koli komuniciranje z vami prek različnih kanalov (npr. z rednim pošiljanjem 

promocijskih e-poštnih sporočil o naših izdelkih, vključno s posebnimi ponudbami in 

informacijami); 

• spremljanje dejavnosti v naših objektih, vključno s skladnostjo z veljavnimi politikami 

ter veljavnimi zdravstvenimi in varnostnimi predpisi; 

• upravljanje in spremljanje naših IT-virov, vključno z upravljanjem infrastrukture in 

kontinuiteto poslovanja;  

• vodenje arhivov in evidenc;  

• sledenje našim aktivnostim (merjenje prodaje, števila klicev itd.);  



• ohranjanje gospodarskih interesov družbe;  

• odgovarjanje na uradne zahteve javnega ali pravosodnega organa s potrebnim 

pooblastilom; in 

• upravljanje pravnih in zakonskih zahtev, zagovarjanja naših zakonskih pravic ter 

preprečevanje in odkrivanje kriminala, vključno z rednim spremljanjem skladnosti. 

Pravna podlaga za obdelavo 

Če nimamo veljavne pravne podlage, ne smemo obdelovati osebnih podatkov. Zato bomo 

osebne podatke obdelali le, če: 

• smo prejeli vaše soglasje;  

• je obdelava nujna za izvajanje naših pogodbenih obveznosti do vas ali za izvedbo 

predpogodbenih ukrepov na vašo željo; 

• je obdelava potrebna za izpolnjevanje naših zakonskih in pravnih obveznosti 

(npr. za davčne in računovodske obveznosti); ali 

• je obdelava potrebna za zakonite interese družbe Goodyear in ne vpliva 

neupravičeno na vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine. Upoštevajte, 

da pri obdelavi osebnih podatkov na takšni podlagi skušamo ohraniti ravnovesje 

med našimi zakonitimi interesi in vašo zasebnostjo. 

Primeri takšnih »zakonitih interesov« so: 

▪ nakup izdelkov in storitev pri naših dobaviteljih ali potencialnih 

dobaviteljih; 

▪ ponudba naših izdelkov in storitev našim strankam ali potencialnim 

strankam; 

▪ prejemanje ugodnosti stroškovno učinkovite storitve (npr. odločimo se 

lahko za uporabo nekaterih platform, ki jih za obdelavo podatkov 

ponujajo zunanji dobavitelji); 

▪ izboljšanje upravljanja in vodenja odnosov s strankami in njihovih 

podatkov; 

▪ izboljšanje kakovosti storitev pri strankah, pri čemer upoštevamo 

njihove preference pri načinih komuniciranja (telefon, e-pošta itd.) in 

pogostosti; 

▪ merjenje zanimanja strank za izdelke družbe Goodyear in boljše 

razumevanje interakcije strank s tržnimi e-poštnimi sporočili, vključno 

z izvajanjem statističnih in drugih raziskav ter analiz podatkov v zvezi s 

statusom e-poštnih sporočil (npr. ni dostavljeno, dostavljeno, odprto);  

▪ omogočanje, da družba Goodyear nudi oglase in ponudbe, ki so 

prilagojeni njenim strankam, da lahko tako boljše trži svoje izdelke;  

▪ preprečitev goljufije ali kriminalne dejavnosti, nepravilne uporabe naših 

izdelkov ali storitev ter varnost naših sistemov IT, arhitekture in omrežij;  

▪ prodaja katerega koli dela naše družbe ali njenega premoženja ali 

pridobitev našega premoženja s strani tretje stranke; v tem primeru 

osebni podatki sestavljajo premoženje, ki ga mi prodajamo; in  

▪ izpolnitev naših ciljev za družbeno odgovornost družbe. 
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Tretji prejemniki podatkov 

Osebne podatke lahko posredujemo našim zaposlenim (v obsegu, ki je potreben za opravljanje 

njihovih nalog) in drugim podružnicam družbe Goodyear. Takšne druge podružnice bodo imele 

vlogo še enega upravljavca (v tem primeru boste ločeno obveščeni o tej obdelavi podatkov) ali 

pa bodo obdelovale osebne podatke v imenu in na zahtevo upravljavca (v tem primeru bodo 

imele vlogo obdelovalca). 

Poleg tega lahko za zgoraj navedene namene vaše osebne podatke posredujemo tudi tretjim 

obdelovalcem, ki niso podružnice družbe Goodyear, in sicer v obsegu, potrebnemu za izvajanje 

navodil, ki smo jim jih posredovali. 

Takšni tretji obdelovalci so: 

• naši ponudniki IT-storitev, ponudniki oblakov in ponudniki podatkovnih baz; 

• naši svetovalci, dobavitelji in ponudniki storitev, ki družbi Goodyear pomagajo pri 

promociji in trženju njenih izdelkov in storitev; pri shranjevanju in analiziranju osebnih 

podatkov; pri izvajanju ocen uporabnikov in potrošnikov, pregledov in raziskav; pri 

komuniciranju z vami v imenu družbe Goodyear; pri obdelavi in izvedbi transakcij, 

vključno z nakupi pnevmatik in naprav in/ali drugih prevoznih storitev; ter pri 

zagotavljanju promocijske komunikacije ali storitve strankam. 

Vaši osebni podatki so lahko razkriti tudi: 

• tretji osebi, kateri z ustreznim sporazumom dodelimo ali prenesemo naše pravice ali 

dolžnosti; 

• državnemu in/ali mednarodnemu regulativnemu in izvršilnemu organu ali sodišču, kjer 

moramo to storiti v skladu z veljavno zakonodajo ali s predpisom ali na njihovo 

zahtevo; ter 

• centralnemu ali lokalnemu vladnemu oddelku in drugim zakonskim ali javnim 

organom. 

Prenos podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora 

Osebne podatke, ki so preneseni izven ali znotraj družbe Goodyear, lahko družba Goodyear 

obdeluje tudi v državi, ki ne spada v EGP. 

Če so bili vaši osebni podatki preneseni izven EGP, bomo pred takšnim prenosom upoštevali 

standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija, da bomo zagotovili 

zahtevano raven zaščite prenosa osebnih podatkov. V zvezi s tem lahko zahtevate dodatne 

informacije in pridobite kopijo ustreznega varovanja, ki smo ga uvedli z uveljavljanjem vaših 

pravic, kot je določeno spodaj (glejte poglavje »Vaše pravice«). 

Shranjevanje osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke bomo shranjevali tako dolgo, dokler so potrebni za izpolnjevanje namena, 

za katerega so bili zbrani, vključno z izpolnjevanjem kakršnih koli zakonskih, računovodskih 

ali poročevalskih zahtev. 



Merila, ki jih uporabljamo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov, vključujejo: 

namene, za katere so bili osebni podatki zbrani; zakonsko predpisane zastaralne roke; obdobja 

hrambe, določena z zakonom; veljavne pogodbene zahteve in ustrezne industrijske standarde.  

  



Vaše pravice 

Imate pravico za dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba Goodyear v okviru 

te politike. Če menite, da so kateri koli podatki, ki jih imamo o vas, nepravilni ali nepopolni, 

lahko zahtevate popravek takšnih podatkov. Družba Goodyear bo v najkrajšem možnem času 

popravila takšne podatke. 

Poleg tega imate pravico, da: 

• zahtevate izbris svojih osebnih podatkov; 

• zahtevate omejitev obdelovanja svojih osebnih podatkov;  

• umaknete svoje soglasje, ki ste ga družbi Goodyear dali za obdelavo svojih osebnih 

podatkov (ne da bi ta umik soglasja vplival na zakonitost obdelave podatkov do umika 

soglasja);  

• ugovarjate na obdelavo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja; ali   

• ugovarjate na obdelavo svojih osebnih podatkov za določene druge namene, če družba 

Goodyear vaše osebne podatke obdeluje na drugačni pravni podlagi, ki ni vaše soglasje. 

Družba Goodyear bo tovrstne zahteve, prekinitve ali ugovore upoštevala skladno z veljavnimi 

zakoni o varstvu podatkov. 

Poleg tega imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov. To je pravica, da pridobite osebne 

podatke, ki ste jih družbi Goodyear posredovali v strukturirani, pogosto uporabljani in strojno 

berljivi obliki zapisa, da zahtevate prenos teh osebnih podatkov tretji osebi brez ovir s strani 

družbe Goodyear in skladno z vašimi lastnimi obveznostmi v zvezi z zaupnostjo.  

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pošljite e-poštno sporočilo na 

privacy_office@goodyear.com. 

Če imate kakšna vprašanja ali ste nezadovoljni z načinom, kako družba Goodyear obdeluje 

vaše osebne podatke, nam to sporočite, tako da nam pošljete e-pošto na 

privacy_office@goodyear.com ali pisno in podpisano prošnjo na naslov Goodyear Dunlop 

Tires Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Grand-Duchy of 

Luxembourg). Vašo prošnjo bomo preučili in vam odgovorili v najkrajšem možnem času.  

Prav tako imate vedno pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov. 
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