
                                                             

OBVESTILO O ZASEBNOSTI ZA KANDIDATE ZA DELOVNO MESTO 

PRO PLUS, d.o.o, matična številka 5895081, s sedežem na naslovu Kranjčeva 26, 1521 (v nadaljevanju 

družba, mi, ali nas) vam kot upravljavec osebnih podatkov posredujemo to obvestilo, ki pojasnjuje, kako 
uporabljamo, obdelujemo in varujemo vaše osebne podatke, povezane z vašo prijavo na delovno mesto v naši 

družbi (v nadaljevanju osebni podatki). 
 

Zavezani smo varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z zakoni in predpisi Evropske unije, zlasti z določbami 

splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 
 

To obvestilo je objavljeno na http://pro-plus.si/slo/kariera/pridruzi_se_nam/ in ga običajno prejmete na 
začetku postopka zaposlovanja. 

1. Kako in zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke 

 
(a) Splošno 

 
Običajno obdelujemo vaše osebne podatke zgolj takrat, ko nam to dovoljuje zakonodaja, kar pomeni, da bomo 

najpogosteje obdelali vaše osebne podatke v naslednjih okoliščinah: (i) kjer je to potrebno za izvedbo pogodbe 
z vami; (ii) kjer je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti; ali (iii) kjer je to potrebno za naše 

zakonite interese (ali zakonite interese tretjih) in vaši interesi in pravice ne prevladajo nad temi interesi. Vaše 

osebne podatke lahko uporabimo tudi v naslednjih redkih situacijah: (i) da bi zaščitili vaše interese (ali interese 
koga drugega); ali (ii) če je to potrebno zaradi javnega interesa ali za uradne namene. 

 
(b) Posebno 

Vaše osebne podatke zberemo in obdelamo v zvezi s postopki prijave na delovno mesto, na podlagi neposredne 

pridobitve podatkov, kot so podatki o vašem življenjepisu in kateri koli drugi osebni podatki, ki nam jih 
posredujete, kot so identifikacijski podatki, kontaktni podatki, podatki o prejšnji zaposlitvi in izobraževanju. 

Zbiramo in obdelujemo tudi vaše podatke, ki jih prejmemo od nepovezanih agencij za zaposlovanje, vključno 
s podatki o vašem življenjepisu, referencah, povezanih z vašimi predhodnimi zaposlitvami, mnenji ali 

referencami agencije za zaposlovanje, mnenji, ki so jih pridobili od vaših prejšnjih delodajalcev in vašimi 
pričakovanji glede plače. 

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi med postopkom zaposlovanja, saj moramo v družbi oceniti vaše 

sposobnosti in kvalifikacije ter primernost za oglaševano delovno mesto, stopiti v stik z vami in se odločiti, ali 
naj sklenemo delovno razmerje z vami. 

Prav tako lahko obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi svojega zakonitega interesa, da se odzovemo na 
in se branimo pred pravnimi zahtevki. 

Če vaša prijava na delovno mesto ni uspešna, nam lahko dovolite, da obdržimo vaše osebne podatke za primer 
morebitnega sodelovanja v prihodnosti. Posredovanje osebnih podatkov v ta namen je prostovoljno in odvisno 
od vaše privolitve. 
 

2. Razkritje osebnih podatkov 

V družbi ima le omejeno število zaposlenih dostop do vaših osebnih podatkov glede na delovno mesto, za 
katerega se prijavljate. Ti zaposleni so zavezani zaupnosti podatkov in imajo pravico obdelovati osebne podatke 

zgolj po navodilih družbe in po potrebi v povezavi z njihovimi delovnimi obveznostmi. 
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Osebne podatke lahko razkrijemo državnim organom oziroma organom pregona, če to zahteva zakonodaja ali 

če je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov (vključno z zakonitimi interesi drugih) v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

V nekaterih primerih lahko vaše osebne podatke razkrijemo drugim subjektom v odvisnih družbah družbe CME 

na podlagi potrebe po seznanitvi (na primer, če morda ustrezate drugemu delovnem mestu v drugi družbi; 
zaradi rednega notranjega in zunanjega poročanja, ali za poročanje o uspešnosti družbe oziroma v povezavi s 

poslovanjem družbe). Skupaj z odvisnimi družbami smo zagotovili ustrezne zaščitne ukrepe pred morebitnim 

razkritjem osebnih podatkov. 

3. Hramba osebnih podatkov in njihov prenos v tujino 

Vaši osebni podatki, ki jih zbiramo, so shranjeni v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) in Evropskem 
gospodarskem prostoru (v nadaljevanju EGP). 

Ob prenosu vaših osebnih podatkov iz vaše države v drugo državo, so lahko zakoni in predpisi, ki ščitijo vaše 
osebne podatke v državi, v katero se prenesejo vaši podatki, drugačni (oziroma nudijo manjšo stopnjo zaščit) 

od tistih v državi, v kateri kandidirate za delovno mesto. Skupaj z odvisnimi družbami smo zagotovili ustrezne 

zaščitne ukrepe pred morebitnim razkritjem osebnih podatkov. 

4. Vaše pravice 

V zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov imate določene pravice, vključno s (i) pravico, da od družbe 
zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, (ii) pravico do popravka vaših osebnih podatkov, (iii) pravico do 

izbrisa vaših osebnih podatkov, (iv) pravico do omejitve obdelave, (v) pravico do ugovora zoper obdelavo, (vi) 

pravico do prenosljivosti podatkov (tj. pravico zahtevati, da nekatere vaše osebne podatke prenesemo drugim 
subjektom, pa tudi pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali) in (vii) pravico vložiti 

pritožbo pri nadzornem organu. 

Vaše pravice so lahko v nekaterih primerih omejene; vaša pravica do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih 

podatkov se lahko, na primer, omeji, če lahko dokažemo, da imamo utemeljene zakonite razloge za obdelavo 
vaših osebnih podatkov, ki lahko pretehtajo nad vašimi interesi. 

Svojo privolitev k obdelavi določenih osebnih podatkov lahko prekličete, če je vaša privolitev podlaga za takšno 

obdelavo, prek GDPR.employment@pop-tv.si. To ne vpliva na zakonitost kakršne koli obdelave, ki je nastala 
pred preklicem privolitve. 

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke 

Osebne podatke hranimo samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili 

podatki zbrani, vključno z izpolnjevanjem kakršnih koli pravnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev, in v 

skladu s pravilnikom družbe o hrambi podatkov. 
 
Običajno hranimo vaše osebne podatke do konca postopka zaposlovanja na podlagi vaše prijave, ali dokler 
niste več udeleženi v postopku zaposlovanja, glede na okoliščine. Če vaša prijava za delovno mesto ni uspešna 
ali umaknete prijavo in ste nam dali privolitev, da hranimo vaše osebne podatke, bomo podatke hranili vse 
dokler privolitve ne prekličete, vendar ne več kot 1 leto po tem, ko ste dali privolitev, razen če moramo podatke 
hraniti dlje časa, da lahko uveljavljamo svoje pravice. 
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6. Stik z nami 

Če imate vprašanja ali zahtevo v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov ali če želite uveljavljati katero od 

svojih pravic, opisanih v členu 4. zgoraj, se obrnite na nas po elektronski pošti na GDPR.employment@pop-
tv.si  

*** 

Nazadnje posodobljeno: 18. 5. 2018 

 

Obvestilo bo spremenjeno in dopolnjeno po potrebi in v skladu z zakonodajo. O vseh morebitnih pomembnih 
spremembah tega obvestila vas bomo obvestili. 
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