INFORMATIVNO OBVESTILO
O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
S STRANI GARMIN D.O.O.

Datum začetka veljavnosti:. 14. maj 2018

S tem informativnim obvestilom o obdelavi osebnih podatkov vas kot kandidata pri Garmin d.o.o.
obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov. Upravljavec podatkov je Garmin d.o.o., Poslovna cona A
22, 4208 Šenčur, Slovenija (v nadaljevanju: ”Garmin”).

Kategorije osebnih podatkov
•

•

ime in priimek, datum rojstva (če ta podatek želite deliti), država rojstva (če ta podatek želite
deliti), državljanstvo, spol, telefonska številka (če ta podatek želite deliti), naslov prebivališča,
elektronski poštni naslov (če ta podatek želite deliti)
prejšnje zaposlitve, zgodovina izobraževanja in usposabljanja, kvalifikacije, certifikati, poklicne
spretnosti, izkušnje (vključno z vsemi podatki, ki so nam posredovani v vašem povzetku
življenjepisa, življenjepisu, prijavi za delovno mesto ali med razgovorom) in ocenjevanje
psihometričnega profila.

Pravne podlage za obdelavo
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov kandidatov, opisano v tem informativnem obvestilu, so
naslednje:
-

Obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja nalog in zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi v
skladu z ZDR-1 in povezanimi izvedbenimi predpisi.

-

Obdelava je potrebna zaradi zaščite Garminovih upravičenih interesov, ki vključujejo presojo, ali je
kandidat usposobljen za položaj, ter preverjanje izkušenj in minulega dela kandidata.

-

Kandidat je za obdelavo svojih osebnih podatkov za točno določen namen oz. več točno določenih
namenov podal izrecno privolitev, če se ta zahteva po veljavnem pravu.

Nameni obdelave
Osebne podatke kandidatov uporabljamo za naslednje namene:
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•
•

Presoja vaše usposobljenosti in ustrezanja delovnemu mestu, ki ga želite
Preverjanje ozadja potencialnih novih delavcev ter preverjanje njihovih referenc in kvalifikacij, in
sicer v obsegu, dovoljenem po veljavnem pravu

Prenos osebnih podatkov drugim Garminovim družbam
Garmin bo opravil vsa potrebna tehnična in organizacijska dejanja za to, da se obdelava prenesenih
osebnih podatkov zaščiti pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, razkritjem ali
nepooblaščenim dostopom in katero koli drugo obliko nezakonite obdelave.
Garmin lahko bo osebne podatke kandidatov prenesel naslednjima Garminovima subjektoma v naslednjih
državah:
Garmin International, Inc. v Olatheju, Kansas, Združene države na podlagi pogodbe o prenosu podatkov,
ki vključuje standardne pogodbene klavzule
Garmin podružnice v Evropi
in sicer za naslednje namene:
•

Zaposlovanja in izbire

Samo navedenim Garminovim subjektom (Garmin International, Inc. in Garmin podružnice v Evropi):
Ti osebni podatki vključujejo:
•
•

Ime in priimek, datum rojstva, država rojstva, državljanstvo, spol, telefonska številka,
prebivališče, elektronski poštni naslov
Pretekle zaposlitve, izobrazba in pretekla usposabljanja, usposobljenost, certifikate, strokovne
spretnosti in izkušnje ( vključno z vsem informacijami napisane v življenjepisu, življenjepisu,
prošnji za delo ali tekom razgovora za zaposlitev)

Hramba osebnih podatkov
Osebne podatke kandidata hranimo le toliko časa, kolikor traja njegova oz. njena kandidatura, razen če
kandidat postane Garminov delavec.
V primeru, da kandidat ni izbran, vendar podjetje Garmin meni, da kandidat izkazuje potencial, za delo v
podjetju v prihodnosti, bomo osebne podatke kandidata ohranili največ dve leti po pridobljenem soglasju
kandidata.
V primeru, da kandidat zavrne ponudbo za zaposlitev v družbi, bo družba obdržala osebne podatke
kandidata največ dve leti s pridobljenim soglasjem kandidata.
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V primeru, da kandidat postane zaposleni v Garminu, se lahko njegovi oz. njeni osebni podatki vključijo v
njegove osebne podatke delavca v skladu s tem informativnim obvestilom.

Vaše pravice
V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice, in sicer v obsegu, v katerem so
podeljene po veljavnem pravu:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

pravica, da ste obveščeni o obdelavi vaših osebnih podatkov;
pravica, da zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov;
pravica, da zahtevate popravek ali izbris vaših osebnih podatkov;
pravica, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov;
pravica, da zahtevate prenosljivost vaših osebnih podatkov; in
pravica, da vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Če želite uresničiti te pravice ali zahtevati dostop do pogodbe o prenosu podatkov, ki vključuje standardne
pogodbene klavzule, lahko zahtevo pošljete na:
Garmin d.o.o.
Za: Vodja kadrovske službe
Naslov: Poslovna cona A 22, 4208 Šenčur, Slovenija
Telefonska številka: 386 4 27 92 500
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