OBVESTITO ZAPOSTENIM GTEDE OBDETAVE OSEBNIH PODATKOV

V KADROVSKIH EVIDENCAH DETODAJALCA
Obvestilo je izdano na podlagi dolodb 1. odstavka 13. alena Splosne uredba (EU) 20761679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (5plosna uredba o varstvu podatkov; GDPR).
Upravliavec zbirke osebnih podatkov:
OBEINA BOROVNICA
Paplerjeva 22
Sl-1353 Borovnica
Za

pooblaiieno osebo

za varstvo podatkov (ang. DPOI smo imenovali;

DATAINFO.SI, d.o.o. , TriaSka cesta 85, Sl-2000 Maribor,
e-poSta: dpo@datainfo.si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Namen obdelave osebnih podatkov: VaSe osebne podatke bomo kot delodajalec obdelovali za namene
izvrievanje pravic in obveznosti pogodbenih strank iz delovnega razmerja, obradun in izplaiilo plaie, prijav v
obvezna socialna in druga zavarovanja, vodenja obveznih evidenc po veljavni zakonodaji in druge namene iz
delovnega razmerja. V kolikor ste podali posamezne privolitve za obdelavo drugih osebnih podatkov pa tudi v
skladu s podanimi privolitvami.
Pravna podlaga za obdelavo osebnlh podatkov:
Vase osebne podatke predvsem obdelujemo:

- na podlagi zakonodaje, ki ureja delovna razmerja in druge relevantne zakonodaje,
- na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in
- na podlagivaie privolitve, v kolikor ste taklno privolitev podali.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Podatke lahko posredujemo tretjim osebam, katerim smo to dolini posredovati po veljavni zakonodaji, kot je
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finandna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, banka za nakazilo plade, inipekcijske sluibe Rs v primeru nadzora, Policija ipd. Podatke lahko
posredujemo tudi tretjim osebam, s katerimi smo sklenili ustrezno pogodbo o pogodbeni obdelavi in varovanju
podatkov in zaupnosti, kot so raaunovodski servisi, dobavitelji programske opreme, vzdrievalci informacijske
tehnologije, kadrovske agencije, pravni, davini in poslovni svetovalci ipd. Vea informacij o tem lahko dobite pri
vodstvu delodajalca.

lnformaciie o prenosih osebnih podatkov v tretio driavo ali mednarodno organizacijo:
Podatkise ne prenaiajo v tretje driave ali mednarodne organizacije.
Pravice zaposlenega pri delodajalcu: V skladu z zakonodajo lahko zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov,

popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, imate pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do
prenosljivosti podatkov. Za vsa vpraSanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na
vodstvo delodajalca. Vsa pojasnila boste prejeli brezplafno.
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