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To je angleška različica besedila, na voljo pa so še različice v lokalnih jezikih v formatu PDF:  

Albanija in Kosovo, Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Severna 

Makedonija, Črna gora, Poljska, Republika Srbska, Romunija in Moldavija, Slovaška, 

Srbija 

 

Definincije 

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL«), in globalno mrežo njenih 

članic (skupaj, »Deloitte organizacija«). DTTL (poznan tudi kot »Deloitte Global«) in vsaka izmed 

njenih družb članic in povezanih oseb so vsaka zase ločena in samostojna pravna oseba, ki ne 

morejo zavezovati ali se zavezovati za tretje osebe. DTTL ne opravlja storitev za stranke.  

Prosim glejtewww.deloitte.com/about za več podrobnosti. „Deloitte Central Europe (Deloitte 

CE)“ je regionalna organizacija, ki združuje posamezna podjetja pod okriljem družbe Deloitte 

Central Europe Holdings Limited, ki je srednjeevropska članica združenja Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited. Posamezne odvisne in pridružene družbe Deloitte Central Europe 

Holdings Limited so samostojne in neodvisne pravne osebe, ki opravljajo storitve v 

posameznih državah. 

„Upravljavec“ („mi“ ali „naš“) je upravljavec ali upravljavec podatkov, ki določa namene 

obdelave osebnih podatkov (kot je dodatno opredeljeno v zakonodaji o varstvu osebnih 

podatkov). 

„Obdelovalec“ je obdelovalec podatkov ali obdelovalec, ki obdeluje osebne podatke v imenu 

upravljavca (kot je dodatno opredeljeno v zakonodaji o varstvu podatkov). 

„Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov“ so naslednji vsakokratno veljavni zakoni in 

predpisi: (a) zakoni, ki temeljijo na Direktivi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 

(2002/58/ES); (b) GDPR; in (c) drugi zakoni in predpisi, ki urejajo področje zasebnosti. 

„GDPR“ je Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (EU) (2016/679). 

„Osebni podatki“ so vsi osebni podatki (podatki, ki se nanašajo na določeno oz. določljivo 

fizično osebo/posameznika) in se obdelujejo v okviru storitev za naše naročnike ali v 
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povezavi s temi storitvami ali v okviru pogodbenih odnosov z našimi prodajalci, izvajalci in 

podizvajalci ali po potrebi za dejavnosti v okviru našega standardnega poslovanja. 

„Obdelava“ pomeni vsak postopek ali sklop postopkov obdelave osebnih podatkov (ročna ali 

avtomatizirana), kot so zbiranje, evidentiranje, strukturiranje, hranjenje, uporaba, razkritje, 

omejitev, izbris ali opis (kot je dodatno opredeljeno v zakonodaji o varstvu podatkov). 

„Prejemnik“ je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki se mu 

posredujejo ali razkrijejo osebni podatki (kot je podrobneje opredeljen v zakonodaji o 

varstvu podatkov). 

Povzetek 

Ta Izjava o varstvu zasebnosti velja za našo obdelavo vaših osebnih podatkov („podatkov“) 

in pojasnjuje: 

• katere osebne podatke o vas obdelujemo; 

• zakaj (za katere namene) obdelujemo vaše osebne podatke (vključno s pravno podlago 

za obdelavo vaših podatkov); 

• kako in na katerih lokacijah obdelujemo vaše osebne podatke (kam prenašamo vaše 

osebne podatke in komu jih posredujemo); 

• vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Ta Izjava o zasebnosti velja od datuma, navedenega na vrhu te strani. Pridržujemo si pravico, 

da to Izjavo o zasebnosti občasno spremenimo ali jo dopolnimo, zato vam priporočamo, da 

jo občasno pregledate. 

Katere osebne podatke obdelujemo 

Obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete, ki jih pridobimo od vašega delodajalca 

ali pogodbenega partnerja, svetovalca ali tretje osebe, ali ki ste jih izrecno naredili javno 

dostopne ali so javno dostopne na drugačen način (npr. preko družabnih medijev). 

Ti osebni podatki lahko vključujejo: 

• vaše ime, priimek in spol; 

• vaš poklic (delovno mesto) in splošne kontaktne podatke (službeni oz. domači naslov, 

osebni oz. službeni e-poštni naslov in telefonsko številko); 

• podatke iz preteklosti in podrobnosti o vaših poslovnih stikih pri družbi Deloitte;  

• številko vašega bančnega računa (v primeru, da je naša stranka/izvajalec/prodajalec in 

podizvajalec fizična oseba); 

• naslov IP; 

• vaše osebne podatke, posredovane v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic v skladu s to 

Izjavo o varstvu podatkov; 



• posnetke televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV) in druge informacije, ki jih zbiramo, 

ko vstopite v naše prostore (specifične in prilagojene informacije o obdelavi teh osebnih 

podatkov so po potrebi na voljo v ustreznih prostorih Deloitte CE – posnetke kamer 

zaprtega kroga lahko obdeluje tudi lastnik stavbe ali pooblaščena tretja oseba).  

Za namene, navedene spodaj, ne zbiramo in ne obdelujemo „občutljivih“ ali „posebnih 

kategorij“ osebnih podatkov, kot so opredeljene v zakonodaji o varstvu podatkov. Dodatne 

vrste in kategorije vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo neposredno za namene 

zagotavljanja naših storitev, so opisane v izjavah o varstvu podatkov  Subjekti Deloitte 

Central Europe kot ponudniki storitev in upravljavci podatkov ter Subjekti Deloitte 

Central Europe kot ponudniki storitev in obdelovalci podatkov. 

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov („Nameni“) 

• Skladnost z veljavno zakonodajo, predpisi ali strokovnimi zahtevami (preprečevanje 

pranja denarja); 

• odgovor na zahteve in pozive pristojnih oblasti; 

• splošno upravljanje pogodb, računovodenje (izdajanje računov) in statistični nameni; 

• skladnost z notranjimi predpisi in analiza tveganj (vključno s preiskavami in 

preprečevanjem varnostnih incidentov); 

• zaščita naših pravic in legitimnih interesov; 

• odnosi s strankami, prodajalci, izvajalci ali podizvajalci na splošno (vključno s povratnimi 

informacijami in pritožbami ter vrednotenjem in razvojem poslovnih priložnosti);  

• uporaba notranjih informacijskih sistemov ali gostiteljskih informacijskih sistemov 

(sistemov v oblaku), storitev in aplikacij (za komunikacijo, izmenjavo podatkov ter 

arhiviranje). 

Prosimo, upoštevajte, da ta Izjava o varstvu zasebnosti ne zajema informacij o obdelavi 

osebnih podatkov za namene trženja, neposrednega obveščanja po pošti in zaposlovanja. 

Obdelava osebnih podatkov v te namene je opisana v posebnih izjavah o varstvu osebnih 

podatkov, ki so lahko tudi vključene v vaše soglasje za obdelavo omenjenih podatkov (kjer je 

to ustrezno). Vaših osebnih podatkov brez vašega izrecnega soglasja ne obdelujemo za 

neposredno obveščanje po pošti in trženje, vendar vas lahko pri obdelavi osebnih podatkov 

prosimo za to soglasje za dosego Namenov. 

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke obdelujemo le, če je to potrebno: 

• za upravljanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami osebno, ali v postopku sklepanja 

pogodbe z vami; 

• za skladnost s pravnimi predpisi, ki veljajo za nas; 

• za namene našega legitimnega interesa, ki bi lahko bil:  

    - izvršitev in izpolnitev pogodbe z našimi prodajalci, izvajalci ali podizvajalci,  
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    - zaščita naših poslovnih interesov (vključno z našim ocenjevanjem tveganj in 

kakovosti), 

 

    - zagotavljanje, da so pritožbe ali zahtevki, ki jih prejmemo, ustrezno obravnavani. 

Hranjenje vaših osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje desetih let po opravljenih storitvah za naše 

stranke ali po izteku naših pogodbenih odnosov z našimi prodajalci, izvajalci ali podizvajalci 

ali kot to zahtevajo veljavni zakoni in ustrezni predpisi ali za namen Deloittovega legitimnega 

interesa. 

Upravljavec osebnih podatkov 

V okviru te Izjave o varstvu zasebnosti je upravljavec podatkov subjekt Deloitte CE, ki je 

stranka v okviru pogodbe s prodajalcem, stranko, izvajalcem ali podizvajalcem. 

Izmenjava in prenos vaših osebnih podatkov 

Vaši osebni podatki so lahko razkriti/posredovani naslednjim prejemnikom, ki lahko te 

podatke tudi obdelujejo za dosego Namenov: 

Tukaj je na voljo seznam skupine Deloittovih subjektov. Če je to potrebno za dosego 

Namenov, bodo vaši osebni podatki obdelani v obsegu, ki ga dopuščajo Nameni, in v skladu 

z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Vsak prejemnik bo odgovoren za zagotovitev 

ustrezne zaščite vaših podatkov, zagotovitev informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in 

pridobitev dodatnih soglasij, če bo to potrebno. Čezmejni prenos osebnih podatkov (vključno 

s prenosi na ozemlja izven EU) je mogoč le, če so izpolnjene zahteve, ki jih za tovrstne 

prenose določa zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.  

Obdelovalci 

Naši pooblaščeni ponudniki administrativnih in IT-storitev: 

Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague8, Czech Republic 

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 

1068 Budapest, Hungary 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, 

Czech Republic 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic 

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United 

Kingdom 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czech Republic 

MobileXpense, Koning Albert II-laan 7, 1210Brussels, Belgium 

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Poland 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic  

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Poland 

Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic 

Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Czech Republic  

https://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


Izven EU: vsi obdelovalci podatkov izven EU so z nami sklenili Standardne pogodbene 

klavzule, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo varstva osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o 

varstvu podatkov. 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 

15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Do podatkov lahko dostopajo samo v obsegu, nujnem za oprav ljanje tehničnih in 

administrativnih storitev ter storitev za pomoč uporabnikom. 

Varnost obdelave 

S svojimi obdelovalci podatkov smo vzpostavili tehnična, fizična, administrativna in 

postopkovna varovala, ki bodo v celoti v skladu s standardi, sprejetimi v industriji, za namene 

varovanja vseh obdelanih osebnih podatkov ter zagotavljanja njihove zaupnosti, celovitosti 

in dostopnosti, za namene preprečevanja nepooblaščene uporabe osebnih podatkov, 

preprečevanja nedovoljenega dostopa do njih in preprečevanja kršitev varstva osebnih 

podatkov (varnostni incident) v skladu s politikami Deloitte CE ter zakonodajo o varstvu 

osebnih podatkov. Deloitte CE je nosilec certifikata ISO 27001 – splošno priznanega 

globalnega informacijskega standarda. 

Vaše pravice 

Upravičeni ste: 

• zahtevati kopijo svojih osebnih podatkov (in zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki jih 

obdelujemo), 

• zahtevati, da posodobimo in popravimo vaše osebne podatke (pravica do popravka), 

• zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke (če je to mogoče), in  

• zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov. 

Obdelavi lahko ugovarjate (v nekaterih primerih, ki jih določa GDPR) ter uveljavljate svojo 

pravico do prenosljivosti podatkov (prejmete kopijo osebnih podatkov, ki ste nam jih 

posredovali v strukturirani, strojno čitljivi obliki, in zahtevate, da jih posredujemo drugemu 

prejemniku podatkov). 

  

Vse pravice, opisane tukaj, lahko uveljavljate z elektronskim sporočilom na 

naslov CEprivacy@deloittece.com ali pisnim obvestilom na naslov Deloitte CE Data 

Protection Leader, Deloitte Central Europe Service Centre, Italská 2581/67, 120 00, 

Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic. 

Na zgoraj navedene kontakte lahko naslovite tudi vprašanja o obdelavi vaših osebnih 

podatkov, vključno z zaščitnimi ukrepi za prenos podatkov izven regije EU.  

mailto:CEprivacy@deloittece.com


Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za zaščito podatkov 

v državi svojega bivališča, če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršene vaše 

pravice v okviru GDPR. 

  



Izjava o varstvu osebnih podatkov za 

posamezne storitve v okviru Deloitte 

Central Europe 
Subjekti Deloitte Central Europe kot ponudniki 

storitev in upravljavci podatkov 
 

Uporablja se za naslednje storitve: revizija, davčno svetovanje, globalne kadrovske 

storitve, pravno svetovanje, svetovanje na področju upravljanja s tveganji, poslovno 

svetovanje. 

Katere osebne podatke obdelujemo 

Kot upravljavec obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete, vključno z osebnimi 

podatki o vaših družinskih članih in vzdrževanih osebah, če je to potrebno zaradi narave 

storitev ali podatkov, ki jih prejmemo od vašega delodajalca, pogodbenega  partnerja, 

svetovalca ali tretje osebe, pod pogojem, da so bili ti podatki pridobljeni zakonito.  

Glede na vrsto storitev lahko ti osebni podatki zajemajo naslednje podatke: 

• vaše ime, priimek in spol, datum rojstva, podatki iz vaše osebne izkaznice ali potnega 

lista, davčna številka, številka socialnega zavarovanja in številka nacionalnega 

zavarovanja, 

• vaš poklic (delovno mesto) in splošni kontaktni podatki (službeni oz. domači naslov, 

osebni oz. službeni e-poštni naslov, telefonska številka, potrdila o izobraževanju), 

• drugi podatki, potrebni za zagotavljanje določene vrste storitev za vašega izvajalca ali 

delodajalca (zakonski stan, število otrok, informacije o vaših družinskih članih, njihova 

imena, priimki, datumi rojstva, če je to ustrezno), 

• finančni podatki (vključno s podatki o bančnem računu, kreditno zgodovino, dohodki iz 

zaposlitve in osebnim dobičkom iz kapitala), 

• podatki, povezani z vašim odnosom z našo stranko (kupljeno blago ali storitve).  

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov („Nameni“) 

Opravljanje storitev za vas osebno ali za naše stranke (bodisi za vašega delodajalca ali vašega 

pogodbenega partnerja), kot je dogovorjeno v ustrezni pogodbi. 

Orodja za obdelavo 

Za nekatere vrste storitev se uporabljajo posebna orodja za obdelavo osebnih podatkov. 

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov  

• Izvajanje pogodbe, pri kateri ste stranka, ali, če niste pogodbena stranka, 



• naš legitimni interes pri zagotavljanju storitev na podlagi pogodbe z vašim delodajalcem 

ali pogodbenim partnerjem ali 

• skladnost s pravnimi predpisi, ki veljajo za Deloitte pri zagotavljanju storitev za vas ali 

vašega delodajalca/pogodbenega partnerja (tj. veljavni zakoni (če obstajajo), ki urejajo 

opravljane storitve in ki izrecno določajo, da pri opravljanju storitev obdelujemo vaše 

osebne podatke v vlogi upravljavca osebnih podatkov). 

Zagotavljanje in obdelava vaših osebnih podatkov (vključno z uporabo določenih 

orodij za obdelavo podatkov, ki so navedena zgoraj) sta potrebna za dosego Namenov. 

Hranjenje vaših osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje desetih let po storitvah, opravljenih za vas ali 

za naše stranke, oz. v skladu z zahtevami ustreznih zakonov in predpisov ali v skladu z 

Deloittovim legitimnim interesom. 

Izmenjava in prenos vaših osebnih podatkov 

Vaši osebni podatki so lahko razkriti/posredovani naslednjim prejemnikom, ki lahko te 

podatke tudi obdelujejo za dosego Namenov: 

Prejemniki 

Tukaj najdete skupino Deloittovih subjektov. Če je to potrebno za dosego Namenov, bodo 

vaši osebni podatki obdelani v obsegu, ki ga dopuščajo Nameni, in v skladu z zakonodajo o 

varstvu podatkov. Vsak prejemnik bo odgovoren za zagotovitev ustrezne zaščite vaših 

podatkov, zagotovitev informacij o obdelavi vaših podatkov in pridobitev dodatnih soglasij, 

če bo to potrebno. Čezmejni prenos osebnih podatkov (vključno s prenosi na ozemlja izven 

EU) je mogoč le, če so izpolnjene zahteve, ki jih za tovrstne prenose določa zakonodaja o 

varstvu osebnih podatkov. Za skupino Deloittovih subjektov veljajo Zavezujoča poslovna 

pravila za skladnost z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov pri prenosih podatkov. 

Obdelovalci 

Naši podizvajalci (ki jih je stranka odobrila v pogodbi ali kako drugače) in naši pooblaščeni 

ponudniki administrativnih storitev ter IT-storitev: 

V EU 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budimpešta, Madžarska 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Poljska 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praga 8, Češka  

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praga 8, Češka 

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, 

Združeno kraljestvo 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praga 9, Češka 

SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Vroclav, Poljska 

Revizijske storitve: Deloitte Group Support Center BV, družba z omejeno 

odgovornostjo s sedežem na Nizozemskem, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, 

Nizozemska 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


Revizijske storitve: Deloitte Group Support Center BV, družba z omejeno 

odgovornostjo s sedežem na Nizozemskem, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, 

Nizozemska 

Za zagotovitev ustrezne administrativne, tehnične in operativne podpore lahko naročimo 

tudi storitve lokalnih ponudnikov (v državah, kjer delujemo), ki bodo obdelovali vaše osebne 

podatke v vlogi obdelovalcev osebnih podatkov. Ti lokalni ponudniki storitev so naši 

partnerji, ki jim zaupamo in ki zagotavljajo predvsem storitve lokalnega arhiviranja, kurirske 

storitve, prevajalske storitve, informacijsko podporo in reprografske storitve. Vsi omenjeni 

lokalni ponudniki pred opravljanjem storitev sklenejo sporazum o obdelavi podatkov v 

skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov. Celoten seznam omenjenih obdelovalcev 

osebnih podatkov lahko dobite na svojo izrecno zahtevo. 

Izven EU 

Obdelava osebnih podatkov lahko vključuje prenos teh podatkov v države izven Evropske 

unije (EU), zato so vsi spodaj našteti subjekti sklenili Standardne pogodbene klavzule z 

Deloittovim subjektom, ki zagotavlja storitve v okviru Listine, da se zagotovi ustrezna raven 

zaščite osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov. 

Davčno svetovanje, globalne kadrovske storitve: Deloitte Support Services India 

Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec 

City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, Indija 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (lastnik in 

administrator GA Organizer) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, 

ZDA 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA 

Do podatkov lahko dostopajo samo v obsegu, nujnem za opravljanje tehničnih in 

administrativnih storitev ter storitev za pomoč uporabnikom. 

Orodja za obdelavo 

Za nekatere vrste storitev se uporabljajo posebna orodja za obdelavo vaših osebnih 

podatkov – več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na voljo na spodnjih povezavah. 

Globalne kadrovske storitve: 

GA Organizer Tool 

Revizijske storitve: 

Deloitte Connect 

Deloitte iCount  

Varnost obdelave 

Deloitte je s svojimi obdelovalci vzpostavil tehnična, fizična, administrativna in postopkovna 

varovala, ki bodo v celoti v skladu s standardi, sprejetimi v industriji, za namene varovanja 

vseh obdelanih osebnih podatkov ter zagotavljanja njihove zaupnosti, celovitosti ter 

dostopnosti, za namene preprečevanja nepooblaščene uporabe osebnih podatkov, 

preprečevanja nedovoljenega dostopa do njih in preprečevanja kršitev varstva osebnih 

podatkov. 

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN
https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/


Vaše pravice 

Vaše pravice so opredeljene v Izjavi o varstvu podatkov za Deloitte Central Europe. 

  

https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html


Izjava o varstvu osebnih podatkov za 

posamezne storitve v Deloitte Central 

Europe 
Subjekti Deloitte Central Europe kot ponudniki 

storitev in obdelovalci podatkov 
 

Uporablja se za naslednje storitve: Plače, priseljevanje, forenzika (razen svetovanja), 

nekatere storitve na področju IT-svetovanja. 

Katere osebne podatke obdelujemo 

Kot obdelovalci obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete, vključno z osebnimi 

podatki o vaših družinskih članih in vzdrževanih osebah, če je to potrebno zaradi narave 

storitev ali podatkov, ki jih prejmemo od vašega delodajalca, pogodbenega partnerja, 

svetovalca ali tretje osebe, oz. podatke, ki so javni dostopni. 

Ti osebni podatki lahko vključujejo naslednje podatke: 

• vaše ime, priimek in spol, datum rojstva, podatki iz vaše osebne izkaznice ali potnega 

lista, davčna številka, številka socialnega zavarovanja in številka nacionalnega 

zavarovanja, 

• vaš poklic (delovno mesto) in splošni kontaktni podatki (službeni oz. domači naslov, 

osebni oz. službeni e-poštni naslov, telefonska številka, potrdila o izobraževanju), 

• drugi podatki, potrebni za zagotavljanje določene vrste storitev za vašega izvajalca ali 

delodajalca (zakonski stan, število otrok, informacije o vaših družinskih članih, njihova 

imena, priimki, datumi rojstva, če je to ustrezno), 

• finančni podatki (vključno s podatki o bančnem računu, dohodki iz zaposlitve in 

osebnim dobičkom iz kapitala), 

• podatki, povezani z vašimi poklicnimi dejavnostmi, delovno uspešnostjo in 

ocenjevanjem vašega dela. 

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov 

Zagotavljanje storitev za vas osebno ali za naše stranke (vašega delodajalca ali pogodbenega 

partnerja), kot je določeno v ustrezni pogodbi na podlagi navodil upravljavca (vas, vašega 

delodajalca ali pogodbenega partnerja). 

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka po navodilih naših strank – upravljavcev osebnih 

podatkov, ki so tudi odgovorni za to, da vam posredujejo informacije o obdelavi vaših 

osebnih podatkov, vključno z informacijami o tem, kako uveljavljati vaše pravice – prosimo, 

da se obrnete neposredno na svojega delodajalca/pogodbenega partnerja, da: 



• zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov (in kopijo osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo), 

• zahtevate posodobitev in popravek svojih osebnih podatkov (pravica do popravka),  

• zahtevate izbris svojih osebnih podatkov (če je ta mogoč) ali  

• zahtevate omejitev obdelave. 

 


