Zaradi lažje berljivosti uporabljamo le en spol, vendar so vedno mišljeni vsi (moški/ženski/drugo).

Obveznosti obveščanja za prijavitelje škodljivih ravnanj skladno s 13. členom GDPR
prek sistema za prijavo škodljivih ravnanj (»Integrity Line«)
Skupina Müller (»Müller« ali »mi«) od 17. decembra 2021 izvaja Direktivo (EU) 2019/1937 o zaščiti oseb, ki
prijavijo kršitve prava Unije (»Direktiva o zaščiti žvižgačev«). V ta namen smo vzpostavili zaupen telefonski
sistem za prijavo škodljivih ravnanj (»Integrity Line«). Na voljo je zaposlenim in tudi zunanjim osebam
(»žvižgači«).
Uvodna opomba
Sistem za prijavo škodljivih ravnanj temelji na zaupnem posredovanju informacij oseb, ki prijavijo zlasti kršitve
prava Unije v smislu Direktive (EU) 2019/1937. Müller v tem okviru ne namerava zbirati ali obdelovati osebnih
podatkov. Če bi do tega prišlo – v povezavi s prijavitelji škodljivih ravnanj in tudi z zadevnimi osebami – ali če je
obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi preiskave, vas bomo o obdelavi vaših osebnih podatkov obvestili.
Poleg tega ne želimo sporočanja občutljivih osebnih podatkov, kot so: rasni/etnični izvor, verska pripadnost,
podatki o zdravstvenem stanju, politično prepričanje, podatki o spolnem življenju itn. Sistem ne shrani vaše
telefonske številke, zato tudi ne želimo, da nam jo sporočite.
Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe
Centralno upravljanje izvaja Müller Holding, GmbH & Co. KG, Albstr. 92, 89081 Ulm, tel. št.: +49(0)731 174 0.
Pooblaščena
oseba
za
varstvo
podatkov
je
dosegljiva
na
elektronskem
naslovu
datenschutzbeauftragter@mueller.de ali poštnem naslovu s pripisom »pooblaščena oseba za varstvo
podatkov«.
Pravna podlaga in namen
Müller med drugim upravlja sistem »Integrity Line«, ki ima pravno podlago v Direktivi (EU) 2019/1937. Osebne
podatke v povezavi s tem obdelujemo le v okviru veljavnih predpisov, zlasti GDPR, ali drugih veljavnih pravnih
norm, če je to primerno. V povezavi z drugimi prijavljenimi kršitvami, ki jih je treba razjasniti, je za obdelavo
morebitnih osebnih podatkov odločilen naš prevladujoči zakoniti interes skladno s členom 6 (1) (f) GDPR. Poleg
tega se glede na vrsto in razkritje dejstev lahko uporabi tudi druga veljavna pravna norma, na primer: člen 6 (1)
(c) GDPR (pravna obveznost) v povezavi z veljavnimi nacionalnimi pravnimi normami, člen 6 (1) (b) GDPR
(izpolnjevanje pogodbe), po potrebi tudi v povezavi s členom 88 GDPR (delovno razmerje/pogodba o zaposlitvi)
in z morebitnimi veljavnimi nacionalnimi pravnimi normami.
Če osebni podatki nastanejo v okviru obdelave primera, jih obdelujemo z višjo prioriteto, kot jo ima sama
razjasnitev predmeta prijave, in sicer z namenom, da preprečimo denarne/zaporne kazni, globe, odškodninske
zahtevke, okrnitev ugleda itn. Na splošno je sistem za prijavo škodljivih ravnanj namenjen zagotavljanju
zakonitosti in izvajanju internih navodil/predpisov. Predvsem želimo preveriti verodostojnost vaših podatkov in
presoditi, ali nadaljnje ukrepanje na podlagi informacij, ki ste nam jih sporočili, sodi v področje zaupnega sistema
za prijavo škodljivih ravnanj »Integrity Line«, preden sprožimo morebitne ukrepe za razjasnitev. Drugi nameni so
odvisni od potrebnih ukrepov in dejanskega stanja, na katerih temeljijo. Načelno so naši nameni zlasti naslednji:
razjasnitev (prihodnjega) neustreznega ravnanja in (prihodnjih) kaznivih dejanj (tudi v okviru delovnega
razmerja), izvajanje zakonskih predpisov, preprečevanje škode (zlasti ekonomske ali denarne) z izvrševanjem,
obrambo ali uveljavljanjem pravnih zahtevkov, uporabo ukrepov na podlagi (delovnega) prava ali drugih
disciplinskih ukrepov.
Če ni predpisano z zakonom ali če ne obstaja drug pomemben razlog, nam po tej poti niste dolžni sporočiti
svojih podatkov. Vsekakor želimo poudariti, da zaupne obravnave po drugih poteh (npr. pošiljanje pisma) ni
mogoče zagotoviti.
Kategorije osebnih podatkov
Prijave se sprejemajo anonimno. Če tega navodila ne boste upoštevali, vas moramo opomniti, da bomo
neizogibno prišli v stik z vašimi osebnimi podatki, kot so ime/priimek ali telefonska številka.
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Med postopkom preiskave/razjasnitve bo mogoče potrebna obdelava osebnih podatkov, kot so: ime/priimek,
številka zaposlenega, delovni čas in drugi osebni podatki, ki so pomembni za obravnavo zadeve. Zaradi
raznolikosti prijav, ki jih lahko prejmemo, ne moremo podati splošne izjave o kategorijah osebnih podatkov
oziroma njihovih omejitvah.
Trajanje shranjevanja
Podatke, uporabljene v okviru preiskav, bomo izbrisali, takoj ko bodo te zaključene, ali če dejstva, ki bi jih bilo
treba preveriti, ne obstajajo. Na vašo prijavo vam bomo odgovorili najpozneje v treh mesecih po potrditvi
njenega prejema. Zaradi varčevanja s podatki bomo glasovna sporočila izbrisali, če je postopek zaključen in
smo vas o tem obvestili, vendar v štirih tednih od vas nismo prejeli nadaljnje prijave, na podlagi katere bi bila
upravičena nadaljnja obdelava. Shranjevanje podatkov za daljši čas je dovoljeno le, dokler je to potrebno za
razjasnitev ustreznih, nadaljnjih pravnih korakov, kot je disciplinski postopek ali uvedba kazenskega postopka,
ali če izbris ni mogoč zaradi drugega zakonitega razloga za shranjevanje.
Prejemniki podatkov
Vaši osebni podatki bodo obravnavani zaupno pri pristojnem oddelku za obdelavo podatkov v podjetju. Prenos
znotraj skupine podjetij je mogoč ob nadaljnjih (preiskovalnih) ukrepih, pri čemer vaša identiteta ostane zaupna.
Poleg tega bodo podatke obdelovali naši partnerji (pogodbeni obdelovalci podatkov), s katerimi imamo sklenjene
pogodbe o varstvu podatkov. Informacije o dejanskem stanju lahko posredujemo tudi pristojnim organom (npr.
organom pregona), če imamo za to pooblastila skladno z zakonom. Vaših podatkov navadno ne posredujemo
tretjim državam, razen če ste prijavitelj škodljivih ravnanj in/ali zadevna oseba iz Švice.
Avtomatizirano odločanje in profiliranje
Avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem, se ne izvaja.
Informacije in pravice zadevnih oseb
Imate pravico do obveščenosti o svojih osebnih podatkih, ki jih hranimo. Poleg tega imate pravico, da zahtevate
popravek ali izbris svojih podatkov, da omejite njihovo obdelavo ali ji ugovarjate in pravico do prenosljivosti
podatkov, če so za to izpolnjene zakonske zahteve ali če dolžnost shranjevanja podatkov ne obstaja. Poleg tega
lahko kadar koli prekličete svojo privolitev oz. obdelavo svojih podatkov na podlagi zakonitih interesov. Če bomo
na naš naslov za stik prejeli vašo pisno zahtevo, jo bomo nemudoma obravnavali. Obstaja pravica do pritožbe
pri nadzornem organu/državnem pooblaščencu za varstvo podatkov. Več informacij o tem je na voljo v splošni
izjavi o varstvu podatkov na spletnem mestu https://www.mueller.de/unternehmen/datenschutz/. Prosimo,
upoštevajte naslednje: zaradi varčevanja s podatki hranimo vaše podatke le za določen namen in v ločenem
območju. Zaradi tega nam morate, če želite uveljaviti svoje pravice, poslati ustrezno obvestilo. Moramo vas
opomniti, da bo, če boste svoje pravice uveljavljali anonimno, razkrita vaša identiteta.
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