Obvestila o varstvu podatkov za kandidatke in kandidate za
zaposlitev
Veseli nas, da se zanimate za nas in se potegujete ali ste se potegovali za delovno mesto v
našem podjetju. V nadaljevanju vas želimo obvestiti o obdelovanju vaših osebnih podatkov
v zvezi s prošnjo za zaposlitev.

Kdo je odgovoren za obdelovanje podatkov?

V smislu varstva podatkov je odgovorna pravna oseba:

Nataša Čumpek
Ulica Lusci br. 3
10294 Pojatno
Dodatne informacije o našem podjetju, podatke o pooblaščenih osebah za zastopanje in
druge možnosti za navezavo stika boste našli v impresumu na naši spletni strani:
https://www.roefix.si/Podjetje/Impresum

Katere vaše podatke obdelujemo? In v kakšne namene?
Obdelujemo podatke, ki ste nam jih poslali v zvezi z vašo prošnjo za zaposlitev, da
ugotovimo, ali ste primerni za delovno mesto (ali za morebitna druga delovna mesta v
našem podjetju), in da izvedemo formalni postopek.

Pravna podlaga za to je?
Pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov v tem postopku je 6. člen, 1.
odstavek, točka b) GDPR in nacionalnih predpisov o varstvu podatkov v okviru
delovnopravne klavzule odprtja (Öffnungsklausel) po 88. členu GDPR. Po teh predpisih je
dopustno obdelovanje podatkov, ki so potrebni v zvezi z odločitvijo o utemeljitvi
zaposlitvenega razmerja.
Če bi potrebovali podatke po zaključku postopka, na primer za uveljavljanje pravic, temelji
obdelovanje podatkov na podlagi predpostavk 6. člena GDPR, še zlasti glede
uveljavljanja upravičenih interesov po 6. členu, 1. odstavek, točka f) GDPR. Naš interes
je tedaj v uveljavljanju ali zavračanju zahtevkov.

Kako dolgo se podatki hranijo?
Podatki kandidatk in kandidatov za zaposlitev se v primeru odklonitve izbrišejo
najpozneje po 6 mesecih. Če bi bili v okviru postopka sprejeti na razpisano delovno mesti,

se podatki iz podatkovnega sistema prosilcev/kandidatov prenesejo v naš kadrovski
informacijski sistem.

Katerim prejemnikom se posredujejo podatki?
Podatke o kandidatih za zaposlitev po prejemu prošenj pregleda kadrovski oddelek.
Ustrezne prošnje se nato interno pošljejo vodji oddelka, ki je razpisal prosto delovno mesto.
Nato se uskladi nadaljnji potek. V podjetju lahko dostopajo do vaših podatkov načeloma samo osebe,
ki to potrebujejo za uskladitev poteka internega postopka za zaposlitev kandidatke/kandidata.
Kje se obdelujejo podatki?
Podatki se obdelujejo v računalniškem centru skupine podjetij pri FIXIT AG, Im Schachen
416, 5113 Holderbank v Švici. Švica ima zakonsko urejeno varstvo podatkov podobno
kot EU in posredovanje podatkov v te države je zakonsko dovoljeno brez dodatnega,
lastnega preverjanja.
Vaše pravice kot „prizadete osebe“
Imate pravico do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih mi obdelujemo. Pri poizvedbi
za informacije, ki ni podana pisno, prosimo za vaše razumevanje, da v takem primeru po
potrebi od vas zahtevamo dokazila, ki potrjujejo vašo identiteto.
Poleg tega imate pravico do popravka ali brisanja ali omejitve obdelovanja podatkov, v
kolikor vam to zakonsko pripada.
Poleg tega imate pravico do ugovora proti obdelovanju podatkov v okviru zakonskih
določb. Isto velja za pravico do prenosljivosti podatkov.
Naš pooblaščenec za varstvo podatkov
V našem podjetju smo imenovali pooblaščenca za varstvo podatkov. Za navezavo stika
lahko uporabite naslednje možnosti:
Nataša Čumpek: marketing.soe@roefix.com

Pravica do pritožbe
Imate pravico, da se pri nadzornem organu/inšpektoratu za varstvo podatkov pritožite nad
našim obdelovanjem vaših osebnih podatkov.
Spremembe obvestil o varstvu podatkov
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli posodobimo obvestila o varstvu podatkov in s tem vanje
vključimo potrebne prilagoditve ali pravne spremembe. Nova obvestila o varstvu podatkov
veljajo od objave naprej.

Stanje teh obvestil o varstvu podatkov: junij 2018

