Pogoji zasebnosti pri kadrovanju
Spoštovani!
Z vpisom v bazo kandidatov Eurotek za zaposlitev ste se odločili, da nam boste posredovali svoje
osebne podatke, zato vam želimo razložiti, kako jih v zbiramo, uporabljamo in hranimo in komu jih
razkrivamo.
Katere osebne podatke obdelujemo?
Ob vpisu v bazo kandidatov za zaposlitev nam pošljete svoje ime, priimek, e-naslov, telefonsko
številko, leto rojstva, formalno izobrazbo in dosedanje delovne izkušnje, podatke o znanju jezikov in
poznavanju računalniških orodij ter želeno področje dela in ostale osebne podatke, ki jih želite deliti z
nami.
Kaj je pravna podlaga za obdelovanje podatkov in kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vaše osebne podatke iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja.
Hranimo jih pet let od dneva, ko ste se vanjo vpisali, oz. dokler ne prekličete soglasja (kar nastopi
prej).
Soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da sporočilo pošljete na e-naslov dpo@gvs.si.
Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?
Vaše osebne podatke obdelujemo zato, da vas lahko vključimo v postopek kadrovanja, vas
obveščamo o kadrovskih dogodkih in zanimivih novostih o različnih oblikah sodelovanja, vam
pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v
razpisnem postopku izbrani.
Kdo hrani vaše osebne podatke?
Osebne podatke, ki ste jih posredovali, hrani Eurotek Trebnje, d.o.o.
Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti zaposleni, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja
in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, vodje enot, v katerih bo potekalo delo, in njihovi
nadrejeni, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop zato, da lahko opravljajo svoje delo) in družba APLIKA
d.o.o., ki programira Eurotek spletno stran in osebne podatke obdeluje na podlagi pogodbe o
obdelovanju podatkov.
Kako lahko izvajate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, do ugovora
obdelavi in do prenosljivosti podatkov?
Če želite do svojih osebnih podatkov dostopati ali jih popraviti, jih izbrisati ali zahtevati omejitev
obdelave, ugovarjati obdelavi ali omejiti prenosljivost podatkov, to storite tako, da zahtevo z opisom
pošljete na e-naslov dpo@gvs.si.
Če imate dodatna vprašanja glede svojih osebnih podatkov, vas prosimo, da jih pošljete pooblaščeni
osebi za varstvo osebnih podatkov na dpo@gvs.si.
Ne strinjam se s pogoji zasebnosti pri kadrovanju.
Če se s pogoji zasebnosti pri kadrovanju ne strinjate, se žal ne morete vpisati v bazo kandidatov za
zaposlitev.

