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Obvestilo o ravnanju z osebnimi podatki
S tem obvestilom vas seznanjamo o vrsti osebnih podatkov, ki jih zbiramo, shranjujemo,
uporabljamo in posredujemo (s skupno besedo: "obdelujemo"). Hkrati vas želimo obvestiti o
namenih za obdelavo teh podatkov, kdo je njihov uporabnik in katere pravice imate v zvezi z
obdelavo podatkov.
1.

Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, opredeljene v nadaljevanju, je odgovorna družba
nuova kadrovske storitve, d.o.o. (v nadaljevanju „upravljavec ali družba“). Poleg družbe so
lahko v posameznih primerih odgovorne tudi druge povezane družbe ali pogodbeni partnerji.
2.

Katere osebne podatke se obdeluje?

Obdelujemo zlasti naslednje osebne podatke:
•

kontaktni in identifikacijski podatki (ime, priimek, datum rojstva, naslov, e-poštni naslovi,
telefonske številke, mobilne telefonske številke, … );

•

podatki o osebnih okoliščinah in značilnostih (spol);

3.

Za kakšne namene se obdelujejo osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:
•

za obveščanje o poteku programa, na katerega se prijavljate

•

za izbor kandidatov za obisk izvajalca izobraževanja in vajeništva.

4.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
•

soglasja danega ob prijavi

•

izvajanja sklenjenih pogodb glede opravljanja storitev.

5.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Za izpolnjevanje zgoraj navedenih obveznosti bomo vaše osebne podatke – v obsegu, ki jih zahteva
vsak posamezen primer – posredovali naslednjim prejemnikom, in jim tudi omogočili dostop do
vaših podatkov:
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•
6.

Kje se obdelujejo osebni podatki?

Vaši osebni podatki bodo obdelani v družbi ali pri poslovnih partnerjih v mejah Evropske unije
(„EU“). Pri tem upoštevamo tako pogodbene obveznosti nerazkrivanja in varovanja tajnosti kot tudi
veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo posredovali in razkrili le
tistim subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo obdelavo.
7.

Kako družba ščiti vaše osebne podatke?

Družba uporablja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov
pred naključnim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, posredovanjem ali
uporabo.
Družba je svoje zaposlene zavezala k zaupnemu ravnanju z osebnimi podatki. Vaše osebne podatke
obdelujejo izključno za to pooblaščeni delavci.
8.

Kako dolgo bodo osebni podatki shranjeni?

Družba bo vaše osebne podatke shranjevala le tako dolgo, kot je to potrebno za določen namen
obdelave oz. dokler je zakonsko zavezana do hrambe podatkov.
Podrobne informacije v zvezi z roki brisanja podatkov lahko pridobite na zahtevo pri Ivanu Uršiču,
tel. Št.: 081810091.
9.

Katere so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki?

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate kot oseba, katere osebni podatki so
predmet obdelave, pravico dostopa do vaših osebnih podatkov, do popravkov, izbrisa ali omejitve
obdelave ter pravico do ugovora obdelavi ter prenosljivosti podatkov, če so izpolnjene ustrezne
zakonske zahteve. V primeru podaje privolitve za posamezno obdelavo v skladu s točko 4 zgoraj,
imate tudi pravico do preklica privolitve.
Te pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete zahtevek na office@nuova.si (glej 10. točko v
nadaljevanju). Poleg tega lahko vložite tudi pritožbo zoper ravnanje z vašimi osebnimi podatki pri
pristojnem organu za varstvo podatkov – Informacijskem pooblaščencu.
10.

Kdo je kontaktna oseba glede vprašanj o ravnanju z osebnimi podatki?

Če imate kakršnakoli vprašanja glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki, se lahko vedno obrnete
na kadrovski oddelek družbe nuova kadrovske storitve d.o.o. tel. št.: 081810091 ali na elektronski
naslov: office@nuova.si

Miklavž, 13.05.2019
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