Informacija glede podlage za privolitev na spletno prijavo za seminar EURES

podatkov

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod)

Kontaktni podatki

e-naslov: dpo@ess.gov.si

Naziv upravljavca osebnih

pooblaščene osebe za
varstvo podatkov
Nameni, za katere se osebni

Zavod osebne podatke zbira za namen obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje

podatki obdelujejo, kakor tudi

o potrditvi prijave in o morebitnih spremembah termina ali lokacije
seminarja EURES in za vodenje evidence prijav na seminar EURES.

pravno podlago za njihovo
obdelavo

Pravna podlaga: osebne podatke obdelujemo na podlagi posameznikove
veljavne privolitve-člen 6 (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov
(GDPR)
Obdobje hrambe
podatkov

osebnih

Posredovanje osebnih
podatkov tretjim osebam

do preklica privolitve za obdelavo oz. do izteka seminarja

Navedeni osebni podatki, dani s privolitvijo oz. soglasjem posameznika,
ne bodo posredovani tretjim osebam.

tretje države

Osebne podatke hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne
iznašamo v druge države.

Pravice posameznika v zvezi

Posameznik:

Iznos osebnih podatkov v

s posredovanimi osebnimi
podatki

-

-

-

-

lahko uveljavlja pravico do pozabe, v kolikor ne želi več, da se
njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo
in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo,
lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki
zbrišejo;
ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov
popravek, izbris ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov;
ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;
lahko, v kolikor to želi, od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi
osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (pravica do
prenosljivosti);
ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do
pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru
neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in
odgovornosti (pravica do pravnega sredstva in sankcije);
ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih
podatkov.

