Obvestilo glede obdelave podatkov
kandidatov za zaposlitev
S predmetnim obvestilom Vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Euro
Plus d.o.o in o vaših pravicah skladno s pravom varstva osebnih podatkov v zvezi s tem.

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov in kdo je
odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov?
Upravljavec vaših osebnih podatkov je vaš potencialni delodajalec:
Euro Plus d.o.o.,
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur,
Slovenija
Telefon: +3864 280 5000
elektronski naslov: info@nicelabel.com
(v nadaljevanju: NiceLabel)

Naša odgovorna oseba za varstvo podatkov je Boris Zupančič, IT&Quality Assurance, ki
ga lahko kontaktirate preko elektronske pošte privacy@nicelabel.com.

Katere podatke zbiramo o vas?
Kot del vsakega izbirnega postopka zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki so povezani
z vašo kandidaturo za zaposlitev. Zavezani smo k preglednosti o tem na kakšen način
zbiramo in uporabljamo te podatke in glede izpolnjevanja svojih obveznosti v zvezi z
varstvom osebnih podatkov.
To vključuje naslednje podatke:
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vaše ime in priimek, naslov in kontaktne podatke, vključujoč elektronski naslov
in telefonsko številko;
podrobnosti glede vaše izobrazbe oz. kvalifikacij, veščin, izkušenj in vaše
zaposlitvene zgodovine;
podatke o vaši trenutni plači, vključujoč podatke o upravičenjih do ugodnosti;
podatki o vaših morebitnih omejitvah za delo zaradi katerih mora NiceLabel
ustrezno prilagoditi svoje delovne procese oz. prostore;
podatki o tem ali imate pravico delati v Sloveniji;
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Podatke o vas zbiramo na različne načine. Na primer podatki se zbirajo preko prijavnih
obrazcev za zaposlitev, življenjepisov, spremnih pisem, priporočil, spletnih portalov za
iskanje zaposlitev, vaših identifikacijskih dokumentov (potni list, osebna izkaznica, vozniško
dovoljenje, iz naše korespondence z vami ali preko intervjujev drugih oblik ocenjevanj
(vključujoč spletna testiranja).
Informacije zbiramo od tretjih oseb zgolj na podlagi vašega soglasja, razen tiste informacije,
ki jih lahko zbiramo brez vašega soglasja na podlagi relevantne zakonodaje.
Podatke o vas NiceLabel shranjuje na različnih mestih, vključujoč vašo prijavno mapo,
strežnike NiceLabel in MS Office 365 za podjetja ponudnika Microsoft, kjer se vaši podatki
shranjujejo v podatkovnih centrih v EU, in sicer na Irskem in na Nizozemskem
(https://products.office.com/sl-SI/where-is-your-datalocated?ms.officeurl=datamaps&geo=Europe#Europe).

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke moramo obdelovati, da lahko na vašo zahtevo izvedemo vse potrebne
korake pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z vami in da lahko sklenemo zadevno pogodbo
z vami.
V nekaterih primerih moramo obdelovati podatke za izpolnjevanje svojih zakonskih
obveznosti. Na primer, pred začetkom zaposlitve moramo preveriti ali imate pravico delati v
Sloveniji.
Imamo zakoniti interes za obdelavo vaših osebnih podatkov tekom zaposlitvenega postopka
in za hranjenje evidenc tega postopka. Obdelovanje podatkov kandidatov za zaposlitev nam
omogoča, da upravljamo z zaposlitvenim postopkom, ocenjujemo in potrjujemo primernost
kandidata za razpisano delovno mesto in odločamo katerega kandidata bomo na koncu
izbrali. Vaše osebne podatke moramo tudi obdelovati za namene uveljavljanja morebitnih
pravnih zahtevkov in obrambo pred pravnimi zahtevki.

Kadar obdelujemo posebne kategorije osebnih podatkov, jih obdelujemo za namene
ustrezne prilagoditve izbirnega postopka za kandidate z zdravstvenimi omejitvami.
Za zasedbo določenih delovnih mest moramo preveriti kazenske evidence, da se lahko
zagotovi, da kandidati za zaposlitev izpolnjujejo zakonske pogoje za zasedbo teh delovnih
mest.
Če niste bili izbrani za razpisano delovno mesto, bomo hranil vaše osebne podatke v
posebni mapi še eno leto po zaključku izbirnega postopka za primere, če se pojavijo nove
zaposlitvene priložnosti za katere ste lahko primerni. Vprašali vas bomo za vaše soglasje
preden bomo lahko shranil vaše podatke za prej navedeni namen in sami lahko popolnoma
svobodno kadarkoli prekličete vaše soglasje.
Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov ?
Vaši podatki se bodo delili interno za namene izvedbe izbirnega postopka, in sicer med
zaposlene v kadrovskem oddelku, člane izbirne komisije, izpraševalce vključene v izbirni
postopek, vodje oddelka, kjer je razpisano delovno mesto za katerega kandidirate in
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zaposlene v IT oddelku, če je dostop do vaših podatkov potreben za izpolnjevanje njihovih
nalog (npr. vzdrževalna dela na strežnikih, kjer se hranijo vaši podatki).
Ne bomo delil vaših podatkov s tretjimi osebami, razen če bo vaša prijava za zaposlitev
uspešna in vam bo ponujena zaposlitev.

Ali se bodo moji podatki prenašali v tretje države?
Vaši podatki se lahko prenesejo izven držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP)
zaradi tega, ker ima oblačna aplikacija OneDrive za podjetja ponudnika Microsoft globalno
vzdrževalno tehnično podporo, ki deluje 365 dni na leto in se lahko izvaja v odvisnosti od
delovnega časa IT zaposlenih ponudnika ali njegovih pogodbenih pod obdelovalcev na
različnih kontinentih. To pomeni, da čeprav smo kot upravljavec izbrali mesto hranjenja
vaših podatkov EGP države, kjer se nahajajo podatkovni centri Microsofta in je bilo
predmetno tudi dogovorjeno v pogodbi s ponudnikom, lahko pride do mednarodnih prenosov
vaših podatkov v tretje države, ki ne zagotavljajo EU skladnega varstva osebnih podatkov,
ker npr. IT zaposleni ali pogodbeni pod obdelovalec ponudnika svoje vzdrževalne storitve
nudi iz Indije ali Belorusije (glej https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/whocan-access-your-data-and-on-what-terms, poglavje Lists of subcontractors who have
access to customer data za dostop do celotnega seznama pogodbenih podobdelovalcev).
Zaradi tega se vaši podatki izven držav EGP prenašajo na podlagi ustreznega zaščitnega
mehanizma, in sicer standardnih pogodbenih klavzul (https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx, glej dokument Online Services Terms,
Dodatek 3).
V okviru našega koncerna pa se vaši osebni podatki prenašajo v družbe s sedežem izven
držav EGP na podlagi zaščitnega mehanizma standardnih pogodbenih klavzul.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Če bo vaša prijava za zaposlitev neuspešna, bo NiceLabel hranil vaše osebne podatke še
določen čas po zaključku izbirnega postopka, in sicer je dolžina hranjenja odvisna od
naslednjih okoliščin:
 dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta, ki
ste nam jih predložili kot prilogo k vlogi za zaposlitev (npr. diplome, spričevala,
potrdila o dodatnih znanjih in kvalifikacijah, življenjepis, priporočila) bomo hranili 6
mesecev po zaključku izbirnega postopka;
 dokumentacijo, ki je nastala v vašem izbirnem postopku (npr. objava prostega
delovnega mesta, vaša vloga, sklep o imenovanju izbirne komisije, analiza vaše
vloge, morebitno naše vabilo vam na razgovore, morebitni testi oziroma preizkusi
znanja, zapisnik vašega izbirnega postopka, naše obvestilo vam o ne izbiri, vaše
pritožbe) bomo hranili pet let od dneva odločitve o izbiri (v primeru, ko pravno
sredstvo zoper odločitev o izbiri ni bilo vloženo);
 NiceLabel bo hranil vaše osebne podatke v posebni mapi eno leto po zaključku
izbirnega postopka za primere, če se pojavijo nove zaposlitvene priložnosti za katere
ste lahko primerni.
Po izteku zgoraj navedenih rokov hranjenja (ali ko boste umaknili soglasje glede roka iz
zadnje gornje točke), bodo vaši podatki izbrisani ali uničeni.
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Če bo vaša prijava za zaposlitev uspešna, bodo vaši osebni podatki, ki so bili zbrani tekom
izbirnega postopka, preneseni v vašo personalno mapo.

Katere pravice z zvezi varstvom podatkov lahko uveljavljate kot
prizadeti posameznik?
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate številne pravice. Vi tako
lahko:
 dostopate do vaših osebnih podatkov in pridobite na podlagi zahteve kopijo vaših
osebnih podatkov;
 zahtevate, da popravimo vaše nepopolne ali netočne osebne podatke;
 zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kadar npr. osebni podatki niso več
potrebni v povezavi z namenom, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani;
 zahtevate prenehanje (omejitev) obdelave vaših podatkov za določeno obdobje v
primeru, da so vaši osebni podatki netočni ali če obstaja spor o tem ali vaši interesi
prevladujejo nad našimi zakonitimi interesi za obdelavo podatkov; in
 zahtevate, da po zaključku izbirnega postopka prenesemo vaše osebne podatke, ki
ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
vam ali vašemu potencialnemu ali novemu delodajalcu.
Pravica do ugovora
Imate pravico, da nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namene
neposrednega oglaševanja brez navedbe razlogov. V primeru, da obdelujemo vaše
osebne podatke za zaščito naših zakonitih interesov lahko nasprotujete tej obdelavi
iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. Potem vaših osebnih podatkov
ne bomo obdelovali, razen če dokažemo, da imamo nujne legitimne razloge za to
obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če je
zadevna obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših pravnih
zahtevkov.
Če bi radi uveljavljali katerokoli od zgoraj navedenih vaših pravic, prosim kontaktirajte našo
odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Kje se lahko pritožim?
Če verjamete, da nismo ravnali skladno z zahtevami pri uveljavljanju vaših pravic, se lahko
pritožite spodaj navedenemu pristojnemu organu za varstvo osebnih podatkov:
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana
Spletna stran: https://www.ip-rs.si/
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Ste nam obvezani posredovati svoje podatke?
Vi nimate nobenih zakonskih obveznosti, da nam posredujete vaše podatke tekom trajanja
zaposlitvenega postopka. Vendar v primeru, da nam ne posredujete vaših podatkov, morda
ne bomo mogli ustrezno ali sploh obravnavati vaše vloge.
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