
 

 

Informacije o varstvu osebnih podatkov 
 
 
Spoštovana kandidatka, spoštovani kandidat, 

 
varstvo osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Obdelava vaših osebnih podatkov, na 
primer imena, naslova, naslova elektronske pošte ali telefonske številke se vrši v skladu s 
splošno uredbo o varstvu podatkov in v soglasju z za nas veljavnimi državnimi predpisi o varstvu 
podatkov.  
 
Obdelujemo izključno podatke, ki ste nam jih posredovali vi (npr. iz prijavne mape). Dostop do 
teh podatkov je omejen na kadrovski oddelek in možne nove vodje oddelka. 
 
V skladu z našimi obveznostmi vas obveščamo o najvažnejših vidikih obdelave podatkov, ki jih 
izvajamo v okviru postopka prijave. 
 
 
1. Namen obdelave podatkov 
 

 
na pravni podlagi za realizacijo pogodbe oz. prepogodbenih  
ukrepov 

 
• obdelava podatkov iz razpisne dokumentacije  

 
na pravni podlagi privolitve 

 
• shranjevanje v podatkovno bazo kandidatov dlje od zakonsko določenih 6 mesecev 

 
 

2. Samodejno sprejemanje odločitev 
 
Niste izpostavljen nobeni samodejni odločitvi, ki bi za vas imela pravni učinek.  
 
 

3. Obdelovani sklopi podatkov 
 

• ime in priimek  
• naslov 
• telefonska številka 
• e-poštni naslov 
• rojstni datum 
• fotografija 
• družinski status 
• sorodniki 
• nagovor 
• naslov 
• poklic, opis izobrazbe 
• kopije certifikatov, spričeval  
• če obstajajo, rezultati testov prijave 

 
 



 

 

4. Možnost kontakta preko spletne strani 
 

Preko naše spletne strani nas lahko hitro in enostavno kontaktirate. Čim to naredite, se 
vsi vaši posredovani podatki samodejno shranijo. Osebne podatke, ki jih prostovoljno 
posredujete, uporabljamo za namene obdelave ali namene nadaljnje komunikacije. 
Podatkov ne posredujemo tretjim strankam. 

 
5. Zunanji prejemniki podatkov 
 

Osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami, razen, kadar gre za ponudnike testov, če 
je zahtevan kvalifikacijski test (s privolitvijo).  
 
 

6. Prenos v tretje države 
 
Osebnih podatkov ne dajemo v obdelavo izven EU.  
 
 

7. Doba shranjevanja 
 
Vaše osebne podatke shranjujemo v okviru zakonsko dovoljenega roka 6 mesecev, po 
tem roku pa samo z vašo privolitvijo za evidenco.   
 
 

8. Vaše pravice  
 

Osnova člen 15 SUVP "Informacije" 
Imate pravico zahtevati informacije, ali vaše osebne podatke obdelujemo. 
 
Osnova člen 16 SUVP "Popravek" 
Imate pravico nemudoma zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov ali njihovo 
dopolnitev.  
 
Osnova člen 17 SUVP "Izbris" 
Imate pravico zahtevati takojšen izbris vaših osebnih podatkov, v kolikor so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka člena 17 SUVP. 
 
Osnova člen 18 SUVP "Omejitev" 
Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka člena 18 SUVP. 
 
Osnova člen 20 SUVP "Prenosljivost podatkov" 
Imate pravico prejeti vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 
berljivi obliki.  
 
Osnova člen 21 SUVP "Ugovor" 
Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jih 
obdelujemo z vašim privoljenjem.  
 
Osnova člen 77 SUVP "Pravica do pritožbe" 
Imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava vaših osebnih 
podatkov krši to uredbo.  
 



 

 

Nadzorni organ 
Österreichische Datenschutzbehörde (avstrijski organ za varovanje podatkov) 
Barichgasse 40-42   
1030 Dunaj 
Telefon: +43 1 52 152-0 
E-pošta: dsb@dsb.gv.at 
 
 

9. Kontakt 
 

ekey biometric systems GmbH 
c/o Datenschutzkoordinator 
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz 
datenschutz@ekey.net 
Telefon: +43 732 890 500-0 
Faks: +43 732 890 500 2002 
 
 

10. Sprememba teh informacij o varstvu podatkov 
 

Svetujemo vam redno preverjanje sprememb na tej strani. V kolikor pride do sprememb, 
ki bi lahko vplivale na vašo privolitev obdelave podatkov, vas bomo o tem posebej 
obvestili. 
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