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KOJE OSOBNE PODATKE TRAŽITELJA POSLA PRIKUPLJAMO?
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja
osobne podatke tražitelja posla putem dostavljene otvorene zamolbe ili
objavljenog Natječaja.
Osobne podatke će voditelj obrade pohraniti u bazu tražitelja posla te ih čuvati
tijekom šest mjeseci od dana dostavljene zamolbe, a protekom navedenog
roka, voditelj obrade obvezuje se da će obrisati sve osobne podatke tražitelja
posla i uništiti dostavljene zamolbe.
U svrhu mogućeg zasnivanja radnog odnosa, odnosno provođenja natječajne
procedure, te radi transparentnog, jasnog i točnog vođenja baze tražitelja
posla, osobni podaci koje prikupljamo su:
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PODATAK
IME I PREZIME
OIB
ADRESA PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA
DATUM ROĐENJA
NAJVIŠA ZAVRŠENA STRUČNA SPREMA
STRUČNO ZVANJE
OSTVAREN RADNI STAŽ
BROJ MOBILNOG TELEFONA
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE
DODATNE OSPOSOBLJENOSTI

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE

Privola tražitelja posla

Privola
Tražitelj posla slanjem otvorene zamolbe za posao ili javljanjem na natječaj
svjesno i osobno daje voditelju obrade svoje osobne podatke koje će voditelj
obrade pohraniti u bazu tražitelja posla.
Drugi primatelji
Osobne podatke tražitelja posla voditelj obrade ne dostavlja trećim stranama.
Osobni podaci dostaviti će se radnicima u internim organizacijskim cjelinama
koji sudjeluju u odabiru kandidata i provođenju natječajne procedure, a koji su
prethodno potpisali Izjavu o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka.
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Rokovi čuvanja podataka
Podaci se čuvaju šest mjeseci od dana dostavljanja zamolbe, te se protekom tog
roka brišu i uništavaju.

Prava u vezi s obradom osobnih podataka i podnošenje zahtjeva ili prigovora
Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti
putem Obrasca broj 7. Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu,
dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih
podataka koji se prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku
možete zatražiti u Pisarnici Društva.
Obrascem br.14. Zahtjev za brisanje osobnih podataka od strane tražitelja posla
možete zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka i prije isteka roka od šest
mjeseci, a koji možete zatražiti u Službi ljudskih resursa.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu
osobnih podataka Biserki Greif, mag. iur na adresu
biserka.greif@vodovod.com ili u Pisarnici Društva.
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