
Skladno z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov (Ur. List BiH, št. 49/2006, 73/2011 in 89/2011-
popr.) Elnos BL d.o.o., v nadaljevanju upravljalec podatkov:  
 
 
OBVEŠČA KANDIDATE O ZBIRANJU IN ZAŠČITI OSEBNIH PODATKOV 

1. Podatki o upravljalcu, namen zbiranja, obdelave in način uporabe podatkov  

Elnos BL d.o.o. s sedežem v Banja Luki ulica Blagoja Parovića 100E, (v nadaljnem besedilu 
Elnos BL, osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z Zakonom o zaščiti osebnih 
podatkov.  

Z izpolnitvijo ustreznega vprašalnika za kandidate, nas seznanite z vašimi osebnimi podatki.  

Podatke zbiramo izključno zaradi izvajanja procesa izbire, za namen popolnitve prostih mest 
v okviru Elnos BL d.o.o., kot tudi za namen izvajanja posebnih projektov povezanih z 
zaposlovanjem oseb v okviru Elnos BL d.o.o. Navedeni podatki predstavljajo minimum 
informacij, ki jih potrebujemo v ta namen. 

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni proti zlorabi, uničenju, izgubi, nepooblaščenemu 
spreminjanju in dostopu. Elnos BL d.o.o. kot upravljalec in obdelovalec podatkov prevzema 
potrebne tehnične, kadrovske in organizacijske ukrepe za varstvo podatkov v skladu z 
uveljavljenimi standardi in postopki, ki so potrebni za zaščito podatkov pred izgubo, 
uničenjem, nepooblaščenim dostopom, spremembami, objavo in drugimi zlorabo. 

Informacije so shranjene tudi v računalniški bazi podatkov, do katere lahko dostopajo samo 
osebe, ki imajo ustrezno geslo in so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov kandidata. 
Podatki so shranjeni v ločenih registrih, ki so dostopni samo zaposlenim, pooblaščenim za 
uporabo zbranih podatkov. 

2. Identitet in vrsta oseb, ki uporabljajo podatke 

Podatke lahko uporabljajo samo osebe, ki jih najamejo vodje izbir in ki imajo posebna 
pooblastila in dostop do teh podatkov, pa tudi osebe, ki odločajo o morebitnem najemu 
enega od kandidatov. 

Brez vaše privolitve ne bomo dovolili dostopa do vaših osebnih podatkov tretjim osebam. 

3. Pravna osnova in prostovoljnost dajanja podatkov  

Z izpolnitvijo in oddajo vloge za zaposlitev ali ustreznim vprašalnikom šteje, da je prijavitelj 
seznanjen s pogoji zbiranja. 



Obdelujejo se le podatki tistih kandidatov, ki so v skladu z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov dali veljavno privolitev (soglasje) za obdelavo. 

Elnos BL d.o.o. zbira, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. 

4. Pravica do preklica privolitve in pravne posledice preklica 

Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih prostovoljno posredovali, lahko 
kadar koli prekličete. 

Oseba lahko prekliče soglasje pisno.  

Soglasje lahko prekličete tako, da pisno pošljete zahtevo na careers@elnosgroup.com ali na 
naslov Elnos BL d.o.o., Blagoja Parovića 100E, 78000 Banja Luka. Zahteva mora biti poslana z 
elektronskega naslova, ki ste ga navedli pri izpolnjevanju vprašalnika ali osebno na naslov. 

Vsi osebni podatki, ki nam jih zaupate z izpolnitvijo ponujenega vprašalnika, se obravnavajo 
kot strogo zaupni in se hranijo do 3 leta ali do morebitnega preklica, iz razloga, da jih lahko 
uporabimo v primeru potrebe po vaši zaposlitvi tudi po oddani prijavi ali zaključenem razpisu 
za zaposlitev.  

V primeru preklica privolitve je izvajalec dolžan podatke izbrisati v 15 dneh od datuma 
preklica privolitve. Obdelava podatkov je po navedenem roku prepovedana. 

5. Pravice, ki pripadajo osebi v primeru nedovoljene obdelave in druge okoliščine, katerih 
nerazkritje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki ali drugi osebi bi bilo 
v nasprotju z vestnim dejanjem 

Pravo do obvestila o obdelavi podatkov 

Elnos BL d.o.o. je dolžan zagotoviti, da je kandidat resnično in v celoti obveščen o: 

o o obdelavi osebnih podatkov družbe Elnos BL d.o.o. in to: 
▪ ali ali Elnos BL d.o.o. obdeluje podatke o kandidatu in kakšne postopke 

obdelave izvaja; 
▪ katere podatke o kandidatu obdeluje; 
▪ od koga so bili zbrani podatki, oziroma kdo je vir podatkov; 
▪ za kakšen namen Elnos BL d.o.o. obdeluje podatke; 
▪ na kakšni pravni podlagi Elnos BL d.o.o. obdeluje podatke; 
▪ v katerih zbirkah so shranjeni podatki; 
▪ v katerem časovnem obdobju se obdelujejo podatki; 

o uporabnikom osebnih podatkov in to:  
▪ kdo so uporabniki podatkov 
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▪ katere podatke oziroma katere vrste podatkov uporabljajo 
▪ s kakšnim namenom uporabljajo podatke 
▪ na kakšni pravni podlagi uporabljajo podatke; 

o prenosu osebnih podatkov (izključno interna uporaba znotraj Elnos BL d.o.o.) 

Pravica do vpogleda v podatke 

Pristojni uslužbenec na njegovo zahtevo kandidatu omogoči dostop do podatkov, ki se 
nanašajo na tega kandidata in sicer: 

o pregled in branje podatkov 
o zapisovanje podatkov 

Prava Kandidata povodom izvršenog uvida 

Pravice kandidata glede vpogleda 

Kandidat ima na podlagi izvršenega vpogleda pravico vložiti "Zahtevo za popravek, 
dodajanje, posodobitev ali izbris osebnih podatkov". 

Zahtevo je potrebno vložiti na naslov: Elnos BL d.o.o., Blagoja Parovica 100E, 78000 
Banja Luka Sektor za korporativne zadeve, osebno ali prek pooblaščenca ali na 
elektronski naslov careers@elnosgroup.com    

Elnos BL d.o.o. je dolžan odločitev o tej zahtevi poslati vlagatelju zahteve najkasneje v 15 
dneh od dneva, ko je prejel ustrezno popolno zahtevo kandidata. V primeru zavrnitve 
zahteve mora biti v odločbi navedeno navodilo o pravnem sredstvu, ki vlagatelja napoti, 
da ima pravico do pritožbe na odločitev pri pooblaščencu v 15 dneh od dneva prejema 
odločitve. 

o Neurejena zahteva 

Če je zahteva nerazumljiva ali nepopolna, bo vlagatelj podučen, kako odpraviti 
pomanjkljivosti, in zato bo določen primeren rok za dopolnitev, ki ne more biti daljši od 
15 dni od prejema poduka.  

V kolikor vlagatelj ne odpravi pomanjkljivosti v zahtevi ali tega ne stori v določenem 
roku, bo Elnos BL d.o.o. po isteku roka brisal kandidatove podatke.  

S pristankom na to obvestilo, kandidat soglaša da je bil obveščen o razlogih za izbris 
podatkov. 

Omejitve pravic kandidata 
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Na zahtevo kandidata za obvestilo, vpogled in kopijo osebnih podatkov Elnos BL d.o.o. ni 
dolžan ukrepati v naslednjih primerih: 

o če je kandidat očitno zlorabil svojo pravico do obvestila, vpogleda in kopijo; 
o če je Elnos BL d.o.o že seznanil kandidata s tistim kar zahteva da je seznanjen, 

oziroma če je kandidat že pregledal ali prejel kopijo, medtem pa ni prišlo do 
spremembe podatkov; 

o če bi ukrepanje v skladu z zahtevo onemogočilo Elnos BL d.o.o. izvajanje nalog iz 
svojega obsega; 

o če bi obvestilo omogočilo dostop do podatka, ki so po zakonu, drugih predpisih 
ali aktih, ki temeljijo na zakonu, določeno, da se čuvajo kot tajni in zaradi razkritja 
katerih bi lahko imelo resne posledice za interes, zaščiten po zakonu; 

o če bi obvestilo resno ogrozilo zasebnost ali pomemben interes kandidata ali 
druge osebe, zlasti življenje, zdravje in telesno integriteto; 

o če se obdelava podatkov prekliče na zahtevo prosilca; 
o in v drugih predpisanih primerih. 

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na: 

o po elektronski pošti na: careers@elnosgroup.com 
o na naslov: Elnos BL d.o.o., Blagoja Parovića 100E, 78000 Banja Luka, Sektor 

splošnih i korporativnih zadev  

 

 Seznanjen sem s tem obvestilom in soglašam, da Elnos BL d.o.o. zbira in 
obdeluje moje osebne podatke za namen zaposlitve. 

 


