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Informacije o obdelavi osebnih podatkov
področje: iskalci zaposlitve

Namen

Pravna podlaga
Vrste osebnih podatkov

Vir osebnih podatkov

Kategorije uporabnikov

Obdobje hrambe

Vaše pravice

a) izbira najprimernejšega kandidata za zaposlitev
b) komunikacija v postopku izbire najprimernejšega kandidata za zaposlitev in lažja izbira
najprimernejšega kandidata za zaposlitev
a) zakon
b) privolitev (pri telefonski številki/naslovu e-pošte/življenjepisu/razlogih za kandidiranje)
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: osebno ime, datum rojstva, naslov
bivališča, državljanstvo, predhodne zaposlitve, izobrazba, nekaznovanost
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: telefonska številka, naslov e-pošte,
življenjepis, razlogi za kandidiranje
Večji del osebnih podatkov pridobimo od vas, za nekatere pa na podlagi vašega strinjanja
lahko zaprosimo upravljavce uradnih evidenc (npr. Ministrstvo za pravosodje zaprosimo za
potrdilo o nekaznovanosti).
Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi
uporabnik z izrecnim zakonskim pooblastilom (Ministrstvo za javno upravo), in sicer v
primeru vložene pritožbe.
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: 2 leti (za neizbrane kandidate) in trajno (za
izbranega kandidata)
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: do preklica, vendar najdalj 2 leti (za
neizbrane kandidate) in trajno (za izbranega kandidata)
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: imate pravico dostopa, pravico popravka,
pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: imate pravico do preklica privolitve,
pravico dostopa, pravico popravka, pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave

S posredovanjem vloge za zaposlitev jamčite, da so osebni podatki, ki nam jih posredujete, točni, ažurni in
popolni.
a) glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi zakona:
Vaše podatke (torej osebno ime, datum rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, predhodne zaposlitve, izobrazba,
nekaznovanost) nujno potrebujemo za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo
kot delodajalca v postopku izbire najprimernejšega kandidata za zaposlitev. V veljavnem Zakonu o delovnih
razmerjih je navedeno, katere podatke delodajalec zahteva od kandidata za zaposlitev.
Podatke iz uradnih evidenc (npr. potrdilo o nekaznovanosti) lahko pridobite sami in jih priložite svoji vlogi za
zaposlitev. V nasprotnem primeru bo podatke iz uradnih evidenc na podlagi vašega strinjanja (ki ga podate s
podpisom izjave v vlogi za zaposlitev) pridobila Direkcija RS za infrastrukturo sama.
b) glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi privolitve:
Zaradi lažje izvedbe postopka izbora najprimernejšega kandidata za zaposlitev vas tekom postopka zaprosimo,
da nam posredujete telefonsko številko/naslov e-pošte/življenjepis/razloge za kandidiranje za prosto delovno
mesto. S posredovanjem teh podatkov podajate privolitev v obdelavo teh osebnih podatkov. O vaši vlogi za
zaposlitev bo odločeno, četudi nam teh podatkov ne boste posredovali. Posredovanje teh podatkov je
prostovoljno. Posredujete nam lahko vse ali le nekatere od teh podatkov. Če nam v začetku telefonske

številke/naslova e-pošte ne boste posredovali, boste pa kasneje v postopku z Direkcijo RS za infrastrukturo
komunicirali preko svoje telefonske številke/elektronskega naslova, se šteje, da s tem podajate privolitev v
obdelavo telefonske številke/naslova e-pošte.
c) glede obdelave osebnih podatkov v primeru, ko ni objave prostega delovnega mesta
V primeru, da svojo vlogo za zaposlitev Direkciji RS za infrastrukturo posredujete brez predhodne objave prostega
delovnega mesta (brez razpisa), se vsi vaši podatki, ki jih navajate v vlogi za zaposlitev in prilogah, obdelujejo na
podlagi privolitve. Pripadajo vam vse pravice, ki so v zgornji tabeli navedene za primer privolitve.
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