Seznanjen(a) sem s svojimi pravicami in razumem, da se osebni podatki lahko obdelujejo
le na podlagi moje izrecne privolitve, ki jo lahko kadarkoli in brezplačno prekličem, tako
da pošljem elektronsko sporočilo na elektronski naslov: gdpr@dutb.eu.
Posameznik je izrecno seznanjen, da bo DUTB kot upravljalec podatkov osebne podatke
pridobljene na podlagi izkazanega interesa oz. vloge in CV (osebno ime in priimek, naslov
prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, izkušnje in reference, rojstni
podatki, slika in ostali podatki navedeni v vlogi) kandidata obdeloval zgolj za namen
postopka vrednotenja, ugotavljanja primernosti in selekcioniranja potencialnih
kandidatov za člana organov nadzora družb v lasti DUTB, skladno s pravili DUTB in
določbami relevantne zakonodaje.
Vaša privolitev predstavlja pravni temelj za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov za
namen potencialne zaposlitve oz. sodelovanja z DUTB. Pomembno je, da ste seznanjeni,
da je privolitev enako enostavno preklicati kakor jo dati. To pomeni, da privolitev lahko
kadarkoli in brezplačno prekličete, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave
osebnih podatkov, ki se na podlagi privolitve izvaja do vašega preklica. Prav tako imate
pravico kadarkoli in brezplačno ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov in od
upravljavca zahtevati, da trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati vaše osebne
podatke za zgoraj navedeni namen.
Vaše osebne podatke, navedene v vaši prijavi in CV, bomo v primeru vaše privolitve
shranili, pri čemer boste imeli pravico kadarkoli zahtevati dostop do vaših osebnih
podatkov, popravek, posodobitve, dopolnitve, prepis, kopijo, prenos, omejitev obdelave
ali izbris vaših osebnih podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu
podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 in skladno z relevantno zakonodajo. Prav tako
imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem
pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.
Vaši osebni podatki bodo shranjeni in v obdelavi le toliko časa, dokler bo to potrebno za
dosego namena, zaradi katerega se bodo obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave vam
upravljavec zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.
Enako bo upravljavec ravnal v primeru zavrnitve ali preklica soglasja za obdelavo podatkov
oziroma v primeru vašega molka.

Izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na spletni strani DUTB www.dutb.eu
(povezava do spletnega mesta: http://www.dutb.eu/si/Izjava_VOP.aspx).

