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Določila o varstvu podatkov za kandidate za delovno mesto
Hödlmayr International
Osebni in občutljivi podatki:
Podatki, ki nam jih posredujete v sklopu svoje prošnje za zaposlitev, predvsem vaše
ime, naslov, datum rojstva, akademski naziv, telefonska številka, e-poštni naslov,
podatki o zaključku šole in univerze ("osebni podatki") kot tudi posredovani
dokumenti, kot so življenjepis, dopisi, spričevala, fotografija itd., bodo obravnavani v
skladu z določili UREDBE (EU) 2016/679 (Osnovna uredba o varstvu podatkov).
Opozarjamo vas, da vam v sklopu prošnje za zaposlitev ni treba posredovati
občutljivih podatkov (podatkov o rasni in etnični pripadnosti, politični usmerjenosti in
verskem ali filozofskem prepričanju, pripadnosti sindikatu, zdravju ali spolnem
življenju). Če brez poziva in prostovoljno posredujete še druge podatke, lahko te prav
tako shranimo zaradi lažje obdelave vaše prošnje za zaposlitev.
Vaši podatki bodo v agregirani in anonimni obliki obdelovani tudi za statistične
namene in v tej obliki shranjeni interno v podjetju ali za znanstvene namene.
Struktura skupine Hödlmayr in namen obdelave podatkov:
Vaši
posredovani
podatki
bodo
znotraj
skupine
Hödlmayr
(glejte
https://www.hoedlmayr.com/en/company/organisation)
elektronsko
obdelani,
shranjeni in posredovani. To je potrebno zato, da lahko vašo prošnjo za zaposlitev
učinkovito ocenimo znotraj celotne svetovne skupine Hödlmayr s ciljem možnosti
zaposlitve pri nas. To velja tudi po koncu postopka za vnos v našo evidenco. Dostop
do teh podatkov imajo izključno pooblaščeni organi znotraj skupine Hödlmayr.
Posredovanje tretjim osebam je možno le z vašim dovoljenjem.
Vaši podatki bodo obravnavani strogo zaupno in zaščiteni pred nepooblaščenim
dostopom tretjih oseb. Skupina Hödlmayr bo uporabila vse gospodarsko možne
ukrepe, da bo vaše podatke zaščitila pred izgubo, nepooblaščenim dostopom in
zlorabo. Vendar pa skupina Hödlmayr ne prevzema odgovornosti za izgubo ali
nedovoljeno zlorabo podatkov.
Privolitev kandidata/-ke za zaposlitev:
V kolikor v sklopu svojega vloge za zaposlitev razkrijete svoje podatke, s tem
potrjujete, da se strinjate s tem, da lahko vaše podatke v sklopu obravnave vaše
vloge za zaposlitev shranimo, obdelujemo in posredujemo znotraj skupine Hödlmayr.
Preklic:
Svojo privolitev lahko kadar koli pisno prekličete tukaj.
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