OBVESTILO O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki v zvezi s kadrovskimi aktivnostmi pri izbirnem postopku za
zaposlitev ali kadrovsko štipendiranje
Banka Slovenije skrbi za vašo zasebnost in se zavezuje, da bo obdelava vaših osebnih podatkov potekala
skladno s praksami poštenega informiranja in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
To obvestilo pojasnjuje, kako Banka Slovenije deluje kot upravljavec podatkov in kako se pri kadrovskih
aktivnostih obravnavajo osebni podatki kandidatov za zaposlitev ali kandidatov za kadrovsko
štipendiranje v Banki Slovenije.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za zakonite poslovne namene, in sicer za upravljanje izbirnih
postopkov.
Vaše osebne podatke lahko zbiramo, uporabljamo in prenašamo s sistemi za obdelavo podatkov v
elektronski ali papirni obliki.
V okviru izbirnega postopka zbiramo izključno podatke, ki nam jih zagotovite vi sami ali jih pridobimo
od drugih oseb na podlagi vaše izrecne privolitve. Vaše osebne podatke lahko zbiramo na različne načine,
na primer:
 ko se na nas obrnete po telefonu, e-pošti ali prek kadrovskega portala;
 ko se pri nas prijavite na obvestila o zaposlovanju ali prostih delovnih mestih;
 ko se prijavite na prosto delovno mesto v Banki Slovenije ali podate prijavo za kadrovsko
štipendijo;
 ko vaše osebne podatke prejmemo od tretje osebe, na primer od agencij za zaposlovanje, na
podlagi vaše izrecne privolitve.
Vrste osebnih podatkov in namen obdelave
V okviru izbirnega postopka lahko zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:
 podatki za identifikacijo posameznika (ime in priimek),
 kontaktni podatki (le za potrebe obveščanja v izbirnem postopku),
 vloga za zaposlitev,
 vloga za kadrovsko štipendijo,
 podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter tudi o osebnostnih lastnostih kandidata,
 rezultati testiranj v izbirnem postopku (npr. psihometrična ocena, test angleškega jezika,
preizkus strokovnega znanja itd.),
 življenjepis, spremno pismo, priloge (npr. dokazila o izpolnjevanju pogojev, priporočila itd.),
 dodatna izobraževanja in strokovna usposabljanja,
 vprašalnik za razgovore,
 osebni razgovor in zapisnik razgovora.
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Občutljivi podatki
Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo, obdelujejo ali prenašajo, razen če so vzpostavljeni ustrezni
mehanizmi za zaščito osebnih podatkov in če obstaja pravna podlaga (zakon, pogodba, privolitev itd.).

Navzkrižje interesov
V zvezi z izjavami o potrditvi navzkrižja interesov lahko zbiramo podatke o kandidatih, kot so ime in
naziv ter tudi informacije o morebitnih finančnih ali drugih navzkrižjih, vendar le za namene potrjevanja
in preverjanja pogojev za opravljanje dela v zvezi z vodstvenimi delavci, drugimi zaposlenimi, pri katerih
se zahtevajo posebni pogoji dela, ter njihovimi družinskimi člani.

Razkritja/prejemniki
Dostop do podatkov o kandidatih bodo imeli v okviru Banke Slovenije le tisti, ki jih potrebujejo za
izvedbo izbirnega postopka.
Dostop lahko poteka v elektronski ali papirni obliki.
Vaše osebne podatke lahko v naslednjih okoliščinah razkrijemo/posredujemo za zakonite namene:




podizvajalcem, ponudnikom in dobaviteljem (pogodbeni obdelovalci), ki v našem imenu izvajajo
storitve za namene izbirnega postopka;
kateremu koli prejemniku, ko je utemeljeno in nujno, kot v primeru življenjske ogroženosti;
če tako določajo predpisi.

Banka Slovenije bo pri izbiri pogodbenih obdelovalcev izvedla skrbni pregled ter zahtevala, da se
vzdržujejo ustrezni tehnični in organizacijsko varnostni ukrepi za zaščito podatkov o kandidatih. Podatki
o kandidatih se pogodbenemu obdelovalcu razkrijejo le na veljavni pravni podlagi (npr. izvajanje
pogodbe), ki zagotavlja visoko stopnjo varstva osebnih podatkov ter ukrepe za zavarovanje podatkov pri
pogodbenem obdelovalcu.
Spoštujemo vašo pravico, da nasprotujete vsem uporabam ali razkritjem osebnih podatkov, ki




se ne zahtevajo po zakonu,
niso potrebni za izbirni postopek ali
se ne zahtevajo za zadovoljevanje zakonitih potreb banke kot potencialnega delodajalca.

Če boste nasprotovali, bomo skupaj z vami poskušali najti razumno rešitev.
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Mednarodni prenosi
Banka Slovenije je kot centralna banka del Evropskega sistema centralnih bank1, zato se lahko vaši osebni
podatki v okviru izbirnega postopka prenesejo tudi izven Republike Slovenije (npr. opravljanje
pripravništva v tujini). Pri takih prenosih bomo zagotovili, da obstaja ustrezna zaščita bodisi z uporabo
ustreznih pogodbenih dogovorov, bodisi kot to zahteva zakonodaja.

Točnost
Sprejemamo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da so osebni podatki točni, popolni in
posodobljeni. Prosimo vas, da upoštevate, da ste odgovorni za točno in pravočasno posredovanje svojih
osebnih podatkov Banki Slovenije.

Dostop in pravica do podatkov
Kadar koli lahko zahtevate, da vas obvestimo o vaših osebnih podatkih, ki jih ima Banka Slovenije in do
katerih dostopa. Prav tako imate pravico, da preverite vsebino in točnost podatkov ter zahtevate, da se
podatki dopolnijo, posodobijo ali izbrišejo, in da iz upravičenih razlogov nasprotujete obdelavi. To
pravico lahko uveljavljate tako, da se obrnete na kadrovsko službo Banke Slovenije ali na pooblaščeno
osebo za varstvo osebnih podatkov.
V zvezi z dostopom do osebnih podatkov upoštevajte:



Vaša zmožnost dostopanja do osebnih podatkov in njihovega popravljanja ni omejena s prenosi
osebnih podatkov – to možnost imate ne glede na to, kje v Banki Slovenije se osebni podatki
fizično nahajajo.
Vaša pravica dostopa do osebnih podatkov ima lahko nekatere omejitve. Dostop se na primer
lahko onemogoči:
o v primeru ponavljajočih se zahtev za dostop v kratkem časovnem obdobju ali
o če bi lahko zagotavljanje takega dostopa ali popravka ogrozilo zasebnost druge osebe ali
nepremišljeno izpostavilo občutljive informacije o banki.

1

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sestavljajo Evropska centralna banka nacionalne centralne banke vseh
držav članic EU: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Česká
národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco
de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka,
Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De
Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a
României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the
Bank of England.
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Varnost
Banka Slovenije izvaja varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ter
nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem. Sprejeli smo ustrezne tehnične in
organizacijske ukrepe za zaščito informacijskih sistemov, v katerih se hranijo vaši osebni podatki, od
dobaviteljev in izvajalcev storitev pa zahtevamo, da storijo enako, da se zagotovi skladnost s splošno
uredbo in nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov ter se s pogodbo zaščitijo vaši osebni podatki.

Hramba
Če v zaposlitvenem postopku ali izbirnem postopku za kadrovsko štipendijo ne boste izbrani in Banka
Slovenije z vami ne bo sklenila pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o štipendiranju, se bodo vaši osebni
podatki v zvezi s prijavo hranili tako dolgo, kot je to potrebno za uveljavljanje in obrambo pravnih
zahtevkov v zvezi s pravicami neizbranega kandidata.
Če bo Banka Slovenije z vami po izvedenem izbirnem postopku sklenila pogodbo o zaposlitvi ali
pogodbo o štipendiranju, se bodo vaši osebni podatki v zvezi s prijavo hranili tako dolgo, kot je potrebno
za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o štipendiranju oziroma za uveljavljanje ali obrambo
pravnih zahtevkov po prenehanju pogodbe, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov predpisuje
drugačen rok hrambe.

Obravnava pomislekov glede zasebnosti
Če imate glede tega obvestila kakršna koli vprašanja ali mislite, da se vaši osebni podatki ne obravnavajo
v skladu z veljavno zakonodajo in s tem obvestilom, imate več možnosti:




obrnete se lahko na kadrovsko službo Banke Slovenije;
o vprašanju se pogovorite s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov;
vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov v Banki Slovenije:
Mojca Trstenjak, pooblaščenka za skladnost poslovanja
Interni telefon:
Elektronski naslov:
Oddelek in soba:

469
VOP@bsi.si ali Mojca.Trstenjak@bsi.si
Oddelek 1, soba 408
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Pritožba pri nadzornem organu

V primeru nasprotovanja posameznika določeni obdelavi njegovih podatkov, si bo Banka Slovenije
prizadevala za razumno rešitev v dogovoru s posameznikom.
Ne glede na to pa lahko posameznik, ki meni, da Banka Slovenije nezakonito obdeluje njegove osebne
podatke, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu
Republike Slovenije.
Prijavo nadzornemu organu lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si, oz. po navadni
pošti na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
Več informacij o postopku prijave kršitev je dostopnih na www.ip-rs.si.
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