PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Spodaj podpisani/a ________________________________________, stanujoč/a
(ime in priimek)
_________________________________________________________________.
(ulica, hišna številka, kraj, država)

dajem privolitev, da Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Jože Jaklin kot izvršni direktor, mat. št. 6339620000 (v nadaljevanju: DUTB)
obdeluje moje osebne podatke.
Privolitev dajem za obdelavo podatkov, ki jih družba vodi v zbirkah osebnih podatkov, z
namenom potencialne zaposlitve v DUTB. Osebni podatki v zbirkah so izkušnje in
reference, kontaktni podatki, slika, zabeležke pogovorov in dogovorov, rezultati
psihometričnih testiranj ter podatki o nekaznovanosti in neobtoženosti za kazniva dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Osebne podatke bodo uporabljali tisti zaposleni na DUTB, ki bodo odločali o vaši zaposlitvi.
Navedena privolitev velja tudi za obdelavo podatkov pri pogodbenih partnerjih DUTB, ki
v imenu DUTB izvajajo aktivnosti za zaposlitev v DUTB.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov dajem za nedoločen čas oziroma do pisnega
preklica, ki ga bom naslovil na DUTB. DUTB bo osebne podatke hranila nedoločen čas
zaradi morebitne uporabe pri naslednjih zaposlitvenih priložnostih ter zaradi obveznosti
poročanja regulatornim organom.
Vaša privolitev predstavlja pravni temelj za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov,
pomembno pa je dejstvo, 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 namen ugotavljanja priložnosti za potencialno
sodelovanje.
Kadarkoli imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek,
posodobitve, dopolnitve, prepis, kopijo, prenos, omejitev obdelave ali izbris vaših osebnih
podatkov. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
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.

Kraj: _____________________

Podpis:

Datum:___________________

___________________

