
 
 

Obvestilo o zasebnosti spletnega zaposlovanja  

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne stran Nestlé Careers. Nestlé spoštuje vašo pravico do 
zasebnosti, ko uporabljate našo spletno stran in komunicirate elektronsko z nami. To obvestilo o 
zasebnosti spletnega zaposlovanja (to "Obvestilo") opisuje vrste osebnih podatkov, ki jih lahko zbirajo 
Nestlé in njeni podružnici (skupaj "Nestlé" ali "mi"), kako lahko uporabimo te podatke, s katerimi lahko 
delite te informacije in izbire, ki jih lahko sprejmete glede naše uporabe teh informacij. To obvestilo ni 
pogodbeno po naravi in ni del kakršne koli pogodbe o zaposlitvi ali ponudbe. 

Informacije, ki vas identificirajo, ali iz katerih ste prepoznavni (vaši "osebni podatki"), lahko obdeluje 
Nestlé (ali v njegovem imenu), tudi prek storitve spletnega zaposlovanja, za zaposlovanje, zaposlitev 
in podobne namene. Uveljavili smo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi smo ohranili 
vaše osebne podatke. 

Vsi osebni podatki, ki jih imamo, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, se shranjujejo in obdelujejo v 
skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in politiko zasebnosti Nestlé Skupine. 

Upravljavec osebnih podatkov je lokalna družba Nestlé v vaši državi. Prosimo, upoštevajte, da Nestlé 
S.A iz 1800 Vevey, Švica tudi obdeluje vaše osebne podatke za namene uporabe preko te storitve 
spletnega zaposlovanja. 

Če imate kakršne koli zahteve ali vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali uveljavljanjem svojih 
pravic v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, se obrnite na lokalno družbo Nestlé v vaši 
državi stalnega prebivališča ______________ ali na zahtevo ali kontaktirajte 
dataprotectionoffice@nestle.com ali Urad za varstvo podatkov, Nestlé SA Tel: S.A Tel: +41 21 924 
2000. 
 
Področje uporabe tega obvestila 
 
To obvestilo velja za vse Nestlé subjekte in tretje osebe, ki lahko obdelujejo vaše osebne podatke v 
zvezi z vašo prijavo za zaposlitev. 
 
Veljavno pravo 
 
To obvestilo določa minimalni standard varstva za vaše osebne podatke po vsem svetu. Nestlé 
priznava, da veljavni zakoni v nekaterih sodnih oblasti lahko zahtevajo strožje standarde od tistih, 
opisanih v tem obvestilu. Nestlé bo obdeloval vaše osebne podatke v skladu z vsemi veljavnimi zakoni 
in predpisi. Kadar veljavni zakoni in predpisi v pristojnosti zagotavljajo nižjo raven varstva vaših 
osebnih podatkov od tistega, ki ga določa to obvestilo, bodo poleg teh zakonov in predpisov veljale 
tudi zahteve tega obvestila. 
 
Zbiranje osebnih podatkov 
  
Za namene storitve spletnega zaposlovanja mit zbiramo samo osebne podatke, ki nam jih 
posredujete, ali pa jih potrebujemo, da vam zagotovimo storitev spletnega zaposlovanja. Lahko nam 
pošljete neposredne osebne podatke (na primer vaše ime, naslov, e-mail in podatke o zaposlitvi). 
Posredujete lahko tudi posredne osebne podatke (na primer piškotke, povezave in sistemske 
informacije), tako da brskate po naših spletnih straneh in komunicirate elektronsko z nami. Na tej 
spletni strani lahko naložite tudi dokumente, kot so motivacijska pisma, življenjepisi in priporočila. 
Prosimo, ne pošiljajte občutljivih osebnih podatkov (npr. Zdravstvenih informacij, vere, političnih 
preferenc itd.) Kot del vaše prijave, razen če tega posebej ne zahtevamo. 
 
Kategorije osebnih podatkov 
  
Vrste osebnih podatkov, ki jih lahko obdelujemo v povezavi z vašo prijavo, vključujejo: 
 

 zgodovina izobraževanja; 

 zgodovina dela; 



 
 

 podrobnosti o nadomestilu; 

 priporočila, povratne informacije in vse druge podrobnosti o preteklih delodajalcih in / ali drugih 
osebah, ki ste jih zaprosili za stik; 

 kontaktne podatke (npr. vaše ime, naslov, e-mail in telefonsko številko); 

 dodatne informacije, ki jih lahko predložite (npr. motivacijsko pismo); 

 vse druge informacije, ki so morda potrebne v povezavi z vašo prijavo (npr. jezikovne 
nastavitve). 

 
Namen obdelave 
 
Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za namene: 

 obdelavo vašega zahtevka za zaposlitev; 

 ugotavljanje, ali bi bili primerni za druge položaje, ki so na voljo v okviru skupine Nestlé; 

 oblikovanje in vzdrževanje evidenc zaposlovanja; 

 izvajanje preiskav v ozadju, kadar to dovoljuje veljavna zakonodaja; 

 opravljanje drugih obdelovalnih dejavnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ali jih dovoljuje; 

 namene poročanja (npr. čas za obdelavo vlog) 

 če ste v vaši prošnji uspešni, se vaši osebni podatki lahko obdelajo v zvezi z vašim delovnim 
razmerjem z družbo Nestlé, ob upoštevanju pogojev vaše pogodbe o zaposlitvi. 

 
Zaposleni v Nestléju po vsem svetu bodo morda lahko videli vaše osebne podatke, ki se obdelujejo v 
zvezi z vašo prijavo. Če podjetje Nestlé obdeluje vaše osebne podatke za namene, ki presegajo 
namene, opisane v tem obvestilu, bo osebek, odgovoren za nov namen, zagotovil, da: 

(a) nov namen je v bistvu skladen z določbami tega obvestila; 
(b) ste obveščeni o: (i) novem namenu obdelave vaših osebnih podatkov; in (ii) prejemnikov ali 

kategorij prejemnikov osebnih podatkov; in 
(c) v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, je vaše soglasje pridobljeno pred začetkom 

kakršne koli obdelave vaših osebnih podatkov za vsak tak novi namen. 
 
Vaši osebni podatki se lahko uporabljajo tudi za upravljanje, podporo in povratne informacije o ravni 
naših storitev ter za preprečevanje kršitev varnosti, zakona ali naših pogodbenih pogojev. 
  
Razkritje osebnih podatkov 
  
Nestlé lahko razkrije vaše osebne podatke drugim družbam v okviru družbenih Nestlé skupina. Vaše 
osebne podatke lahko razkrijemo tudi tretjim osebam (na primer ponudnikom internetnih storitev), ki 
nam pomagajo upravljati to spletno mesto ali nam pomagati pri našem spletnem postopku 
zaposlovanja. Nekatere od teh tretjih oseb se lahko nahajajo izven sodnih oblasti, s katerimi ste 
dostopali do te spletne stran. Nestlé vedno zahteva, da te tretje stranke zagotovijo ustrezne ravni 
varnosti za vaše osebne podatke. Obvezujejo jih pravni dogovori, da hranijo vaše osebne podatke 
zasebno in jih varujejo ter obdelajo vaše osebne podatke samo v skladu s posebnimi navodili podjetja 
Nestlé. 
 
Prav tako lahko razkrijemo vaše osebne podatke: 

 katerikoli stranki, kot to zahteva, ali dovoljuje veljavna zakonodaja; 

 prihodnjemu kupcu, če pričakujemo prodajo vseh ali ustreznega dela našega poslovanja. 
  
Ohranjanje osebnih podatkov 
 
Nestlé bo obdržal vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to smiselno potrebno za vašo prijavo za 
zaposlitev, ob upoštevanju potrebe po odgovoru na vprašanja ali reševanju težav in v skladu z 
veljavnimi zakoni. V skladu s posebnimi zahtevami o hrambi, določenih v spodnjem oddelku posebne 
uredbe, lahko vaše osebne podatke hranimo največ dve leti, da bi lahko stopili v stik z vami, če se bo 
v prihodnosti zgodilo ustrezno odpiranje delovnega mesta. Če se ne želite upoštevati pri prihodnjih 
zaposlitvenih možnostih, bomo vaše osebne podatke izbrisali na vašo zahtevo.  
Nekatere naše spletne stran vam lahko omogočijo, da delite objavo delovnih mest z drugo osebo prek 
družabnih omrežij ali po elektronski pošti. Za to funkcijo bomo morali zbirati vaš e-mail in elektronske 
kontaktne podatke tistih, ki jim pošljete spletno stran. Preden Nestlé priskrbite z elektronskimi 
kontaktnimi informacijami druge osebe, prosimo, poskrbite, da imate za to privolitev. Elektronski 



 
 

kontaktni podatki, zbrani na ta način, se ne uporabljajo za noben drug namen kot za izpolnitev vaše 
zahteve. 
 
Mednarodni prenosi osebnih podatkov 
  
Nestlé je globalno podjetje, ki uporablja internet za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov. To 
seveda vključuje obdelavo in prenos osebnih podatkov preko meja. 
 
Vaše osebne podatke lahko prenesemo v sodne oblasti, ki niso sodna oblast, na kateri se temeljite, 
vendar bomo to storili samo za namene, opisane v tem obvestilu. Ko vaše osebne podatke prenesemo 
v druge sodne oblasti, to storimo v skladu z zahtevami veljavnega zakona. 
 
Vaše pravice 
  
Kandidatski profil lahko kadar koli spremenite ali izključite. Imate lahko tudi naslednje pravice, v skladu 
z veljavnim zakonom: 

 pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov ali kopij osebnih podatkov, ki jih obdeluje 
Nestlé ali v imenu Nestléja; 

 pravico zahtevati informacije o viru vaših osebnih podatkov, če ti osebni podatki niso bili zbrani 
neposredno od vas; 

 pravico zahtevati popravek morebitnih netočnosti v vaših osebnih podatkih; 

 pravico do ugovorov, na podlagi zakonitih razlogov, do obdelave vaših osebnih podatkov; 

 pravico zahtevati informacije o obstoju in razlagi logike, ki je vključena v pomen, in morebitne 
predvidene posledice vsakršne avtomatizirane obdelave vaših osebnih podatkov, ki ima pravni 
učinek ali pomemben učinek, na vas; 

 pravico zahtevati, da se vaši osebni podatki izbrišejo ali da je obdelava vaših osebnih 
podatkov omejena na določene omejene namene; 

 pravico do pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov organu za varstvo podatkov 

 pravico zahtevati, da se vaši podatki trajno izbrišejo 

 
Katera koli od teh pravic lahko uveljavljate, če so vam na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, pri 
čemer uporabite kontaktne podatke, navedene zgoraj v tem obvestilu, in/ali stopite v stik z Nestlé 
družbo v vaši državi stalnega prebivališča. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Vaša odločitev za 
uveljavljanje katere koli od teh pravic ne bo vplivala na vašo prijavo in ne bo pritegnila nikakršne 
sankcije ali kazni. 
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