
INFORMACIJE O OBDELAVI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
V SKLADU S 13. IN 14. ČLENOM GDPR  

(KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV) 
(Stanje: januar 2020)

Veseli smo, da vas zanima zaposlitev pri nas. Spodaj pojasnjujemo podrobnosti glede obdelave vaših podatkov v okviru 
 postopka izbire kandidata za zaposlitev. 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?
 Družba Prangl d.o.o., Miklavška cesta 82, SI - 2311 Hoče  (v nadaljevanju: “mi”) je upravljalec podatkov in kot takšna 

 odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (“GDPR”).

2. Pooblaščenec za varstvo podatkov
 Prangl d.o.o. nima imenovanega pooblaščenca za varstvo podatkov. 

 Morebitne podrobnosti glede obdelave vaših osebnih podatkov, zahtevke itd. lahko pridobite na elektronskem naslovu 
office@prangl.si  in telefonski številki +386 (0)2 613 09 20.

3. Kakšna sta namen in pravna podlaga obdelave vaših osebnih podatkov?
 Vaše osebne podatke obdelujemo vsled vaše prijave na prosto delovno mesto (delovno razmerje), v obsegu kot je to pot-

rebno za odločitev o izbiri kandiadta in sklenitvi delovnega razmerja. Pravno podlago pri tem predstavlja točka b, 1. odst. 
6. čl. GDPR, tj. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe Nadalje lahko 
obdelujemo vaše osebne podatke, v kolikor bi to bilo potrebno v dokazne namene v primeru, če bi proti nam uveljaljali 
kakršne koli pravice iz naslova postopka izbire kandidata za zaposlitev. Pravno podlago pri tem predstavlja točka f, 1. odst. 
6. čl. GDPR, tj. zakoniti interes, za katerega si prizadeva upravljavec. 

 Če pride do sklenitve delovnega razmerja med vami in nami, lahko vaše osebne podatke iz prijave na prosto delovno mesto 
nadalje obdelujemo za namene delovnega razmerja, če je to potrebno za: i) izvajanje pogodbe o zapolsitvi (točka b, 1. odst. 
6. čl. GDPR), ii) izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca (točka c, 1. odst. 6. čl. GDPR).



4. Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?
 Obdelujemo podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo postopka izbire kandidata.
 Gre za splošne osebne podatke (kot je ime, naslov in kontaktni podatki), podatke o poklicnih kvalifikacijah in izobraževanju 

ter reference oz. druge podatke, ki jih posredujete v okviru prošnje za zaposlitev.

5. Iz katerih drugih virov črpamo osebne podatke?
 Pridobimo lahko tudi podatke o vašem delu, izkušnjah, izobrazbi in referencah, ki ste jih kot javno dostopne objavili v svojih 

aktivnih profilih na družbenih omrežjih.

6. Katere kategorije prejemnikov podatkov obstajajo?
 Vaše osebne podatke lahko posredujemo povezanim podjetjem, če je to v okviru pod št. 3 navedenih namenov in pravnih 

podlag. Vaši osebni podatki se pri pogodbenih obdelovalcih vedno obdelujejo v skladu z 28. čl. GDPR, tj. zagotovi se ustre-
zna pravna podlaga in varstvo osebnih podatkov smiselno enako velja v primeru posredovanja podatkov drugemu upravljal-
cu. Praviloma gre za obdelavo s strani povezanih družb, ponudnikov storitev gostovanja in izvajalcev storitev upravljanja 
kadra.

 Znotraj družbe Prangl d.o.o. prejmejo vaše podatke tiste funkcije oz. sodelavci, ki le-te potrebujejo za izpolnitev pogodbe-
nih, zakonskih in nadzornih obveznosti ter zakonitih interesov in obveznosti.

7. Nameravamo podatke posredovati v tretje države?
 Namera posredovanja podatkov v tretje države z naše strani ne obstaja.

8. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
 Podatke hranimo do dosega namena, za katerega so bili zbrani, tj. do izbire in zaposlitve kandidata. V kolikor ste izbrani, 

bomo vaše relevante osebne podatke hranili dalje še v okviru sklenjenga delovnega razmerja.

 V kolikor ne boste izbrani, bomo vaše podatke za potrebe dokaznega postopka hranili do poteka zakonskih rokov, v kate-
rem lahko zoper nas uveljavite morebitne zahtevke iz naslova postopka izbire. V kolikor boste zoper nas sprožili postopke 
iz naslova izbire, bomo vaše podatke hranili do dokončne odločitve sodišča ali drugega pristojnega organa. 

9. Katere pravice imate?
 Kot kandidat za zaposlitev pri nas imate naslednje pravico: 

	� zahtevati informacije o tem, katere vaše podatke obdelujemo (za podrobnosti glejte 15. čl. GDPR);
	� zahtevati popravek ali izbris vaših podatkov (za podrobnosti glejte 16. čl. GDPR);
	� zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov (za podrobnosti glejte 18. čl. GDPR);
	� do ugovora obdelavi vaših podatkov (za podrobnosti glejte 21. čl. GDPR);
	� uveljavljati pravico do prenosljivosti vaših podatkov (za podrobnosti glejte 20. čl. GDPR).

10. Potreba po navedbi osebnih podatkov
 Navedba oz. razpoložljivost osebnih podatkov sicer ni predpisana z zakonom ali s pogodbo in načeloma niste dolžni dati 

na voljo svoje osebne podatke. Vendar pa je posredovanje vaših osebnih podatkov potrebno, da bomo lahko ocenili ali 
ste ustrezen kandidat za sklenitev pogodbe o zaposlitvi pri naši družbi.  V kolikor nam v okviru prošnje za zaposlitev ne 
boste posredovali osebnih podatkov, ki so pomembni za preverbo izpolnjevanja pogojev za delo, na objavljenem prostem 
delovnem mestu, ne bomo mogli presojati vaše ustreznosti za zaposlitev in posledično ne bomo mogli skleniti pogodbe o 
zaposlitvi.  

11. Avtomatizirano sprejemanje odločitev
 Odločitev ne sprejemamo na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov v smislu 22. čl. GDPR. To pomeni, da odločitve o 

vaši zaposlitvi ne sprejemamo izključno na osnovi avtomatizirane obdelave vaših podatkov.
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