Prosimo, da tukaj preverite informacije o pogojih uporabe te strani in naša pravila o tukaj zbiranju piškotkov.
To read an English version of this privacy notice, or to access this privacy notice in another language, please
click here.

Obvestilo o zasebnosti kandidatov
Skupina BAT je zavezana k varovanju zasebnosti naših kandidatov in uporabnikov tega spletnega
mesta eRecruitment ("Spletna stran"). Želimo vam zagotoviti varno in zanesljivo uporabniško
izkušnjo. Želimo zagotoviti, da se bodo podatki, ki nam jih posredujete prek te spletne strani,
uporabljali le za namene, navedene v tem obvestilu o zasebnosti. Zavezani smo, da bomo odgovorno
in verodostojno ukrepali za zaščito vaših pravic, zasebnosti in svobode.
Prosimo, da pozorno preberete ta dokument, ki predstavlja »Obvestilo o zasebnosti« in vas obvesti o
tem, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki. Ta dokument velja za vse osebe, ki so registrirane kot
uporabniki tega spletnega mesta.
Za namene tega obvestila o zasebnosti in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (vključno z,
vendar ne omejeno na splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ("Splošna uredba
o varstvu podatkov" ali "GDPR"), Vodja obdelave osebnih podatkov, ki jih vnesete tu, je družba
British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG. Ko
se prijavite za določeno delovno mesto, bodo vaši osebni podatki posredovani pravni osebi, ki je
navedena v opisu delovnega mesta. Ta oseba bo tako postala "drugi" vodja obdelave vaših osebnih
podatkov, ki ste jih dali preden ste se prijavili in edini vodja obdelave vseh osebnih podatkov, ki ste
jih naknadno dali v zvezi s to vlogo. V tem obvestilu o zasebnosti se vsak vodja obdelave imenuje
(»BAT« ali »mi«). Podrobnosti o pravnih osebah, ki so povezane z družbami BAT, so na voljo na
spletni strani.
To obvestilo o zasebnosti je mogoče kadarkoli spremeniti. Redno obiskujte to stran, da boste
obveščeni o vseh spremembah, ki jih bomo objavili na tej strani.
Če niste zadovoljni z nekim delom tega obvestila, boste morda upravičeni zahtevati katero koli od
spodaj navedenih pravic.
Obvestila, ki jih zbiramo o vas
BAT zbira, uporablja in / ali obdeluje osebne podatke o vas, da vas lahko obvestil o informacijah o
poslovnih priložnostih, ki vas morda zanimajo (če ste dejali, da se strinjate s prejemanjem tovrstnih
sporočil med registracijo) ter o postopku zaposlovanja v BAT. Možno je, da bomo vaše podatke
posredovali drugim družbam članicam BAT za namene zaposlovanja.
Glede na okoliščine in veljavno lokalno zakonodajo in zahteve bomo zbrali nekatere ali vse spodaj
navedene podatke iz razlogov, opisanih v tem obvestilu o zasebnosti.
• ime in priimek;
• kontaktne informacije;
• država prebivališča;
• biografski podatki, kot so informacije o izobrazbi, podatki o zaposlitvi, poklic / poklici; in
• Vse dodatne informacije, ki jih nameravate dati za skupno rabo z nami.
Zgornji seznam vsebuje podrobnosti o nekaterih osebnih podatkih, ki jih zberemo o vas. Nekateri
osebni podatki, ki jih zbiramo o vas, nam omogočajo izpolnjevanje naših dolžnosti do vas ali drugih.

Na primer, da bi vas lahko v podjetju BAT obveščali o poslovnih priložnostih in praksah zaposlovanja,
moramo pridobiti od vas vaš e-poštni naslov, osebno ime in državo zaradi obdelave vaše zahteve.

Drugi podatki so potrebni, da lahko dovolimo neovirano komunikacijo, na primer v primeru stika za
organizacijo naslednjega koraka pri zaposlovanju.
Odvisno od vrste osebnih podatkov, na katere se to nanaša in na pravne podlage za obdelavo vaših
osebnih podatkov, vam v primeru, če nam ne želite posredovati takšnih podatkov, ne bomo mogli
izpolnjevati vaših zahtev. Na primer, če nam ne daste kontaktnih podatkov, vas ne bomo mogli
obvestiti o zaposlitvenem procesu, v katerega ste vključeni.
• Za obdelavo osebnih podatkov potrebujemo veljavno pravno podlago. Za podrobnosti o pravni
podlagi, na kateri uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke, obiščite spodnji razdelek z
naslovom "Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov".
Kako zbiramo osebne podatke?
Vaše osebne podatke zberemo na tri osnovne načine:
1. osebne podatke, ki nam jih posredujete;
2. osebni podatki, prejeti iz drugih pravnih virov; in
3. Osebni podatki, ki jih samodejno zberemo.
Osebni podatki, ki nam jih sporočite:
Obstaja več načinov za izmenjavo informacij o nas, vključno z:
• Registriranjem na tej spletni strani za zaposlovanje (na primer pri vpisu kot uporabnik);
• ko nas aktivno kontaktirate, na primer po telefonu, e-pošti ali socialnih omrežjih; in / ali
• Ko se obrnemo na vas, bodisi po telefonu ali po elektronski pošti, nam lahko med takšno
komunikacijo posredujete informacije.
Osebni podatki, prejeti iz drugih virov
Več informacij o vas lahko dobimo tudi iz drugih virov, ki lahko vključujejo tretje osebe. Na primer,
lahko prejmemo informacije o vas od organizacij, ki ste jih navedli kot poslovno ali akademsko
referenco, ki ste jo navedli, da jo lahko kontaktiramo, npr. nekdanji delodajalec ali fakulteta.
Poleg tega, če se odločite prijaviti ali nam odstopiti informacije prek Facebooka ali podobnih socialnih
omrežij, bomo vnesli zahtevane podatke z vašega računa socialnega omrežja in jih dodali v vaš profil.
To obvestilo o zasebnosti velja samo za to spletno mesto. Če želite podrobnosti o tem, kako vaše
osebne podatke uporablja in obdeluje socialno omrežje, s katerim ste se prijavili, preverite obvestilo
o zasebnosti na straneh socialnega omrežja.
Osebni podatki, ki jih zbiramo avtomatski
Kadar obiščete spletno stran, zbiramo tehnične informacije o Vas, vključno z internetnega protokola
(IP-naslov), ki se uporablja za povezavo računalnika in interneta, informacije o brskalniku in različice,
ki jih uporabljate, postavke časovne cone, plug-ins, ki jih uporabljate, operacijski sistem in podatke o
platformi. Te podatke uporabljamo za statistične namene in jih ne povezujemo s posamezniki.

BAT bo namerno zbral vse podatke o registriranih uporabnikov te spletne strani, mlajših od
osemnajst let. V primeru, da je BAT izvedela, da so uporabniki te spletne strani mlajši od 18 let, bodo
ti podatki takoj izbrisani iz evidence BAT.
Zakaj zbiramo Vaše osebne podatke?
Zbiramo, uporabljamo in razkrivamo Vaše osebne podatke zaradi več razlogov:
• da bi zagotovili, da se bomo lahko odzvali na katero koli zahtevo in se obrnili na vas, če to
zahtevate;
• za shranjevanje podatkov o vas (in po potrebi posodobiti) v naše evidence, da vam lahko
omogočili, da pošljete en CV za splošno prijavo;
• da bi vam omogočili, da se prijavite za določena delovna mesta ali da se naročite na naša
obvestila o novih delovnih mest,
• da bi vas lahko kontaktirali o vseh poslovnih priložnosti ali za odgovore na vprašanja, ki ste
nam jih postavili
• da bi ocenili vaše kvalifikacije za določeno delo ali naloge,
• za potrditev informacij, ki smo jih prejeli, v sodelovanju s tretjimi osebami (na primer
psihomotorična testiranja, ocenjevanja in testiranja sposobnosti) in postavljanjem vprašanj o
dodatnih informacijah (na primer preverjanje referenc, usposobljenosti ali preverjanje, ali je
oseba obsojena ali je v preiskavi, če je to v skladu z nacionalno zakonodajo)
• kot del raziskav, ki jih izvajamo za statistične namene,
• za potrebe vodenja naše spletne strani, za notranje namene, vključno za odkrivanje napak
(odpravljanje težav), analizo podatkov, testiranje, za namene razvoja, za statistične namene
in za raziskovalne namene,
• zagotoviti učinkovitost funkcionalnosti programske opreme in storitev IT (vključno z
načrtom za obnovitev poslovnega sistema)
• Za druge namene ob vaši privolitvi
S kom delimo podatke o vas?
Vaše osebne podatke delimo in sicer predvsem zato, da bi Vas lahko pravočasno obveščali o vseh
ustreznih in točnih informacij, vsebinah in dogodkih, ali pa, da se zagotovi, da se lahko hitro in
pravočasno odzovemo na morebitna vprašanja. Če ni drugače navedeno, se lahko vaši podatki dajo v
skupno rabo z naslednjimi skupinami prejemnikov:
•

•

•

katera koli povezana družba BAT. Kot je navedeno v tem obvestilu o zasebnosti, bodo
vaši osebni podatki deljeni z družbo BAT, ki je pravna oseba, odgovorna za delovno
mesto, za katero kandidirate. Lahko zaprosite za več različnih delovnih mest. Glede na
lokacijo delovnega mesta, za katerega ste se odločili, da se prijavite, se lahko vaši osebni
podatki prenesejo izven Evropskega gospodarskega prostora, in lahko se omogoči
nadaljevanje vašega sodelovanja v lokalnem postopku zaposlovanja kjerkoli v svetu.
Davčni, revizijski in drugi pristojni organi. V situacijah, kadar menimo, da obstaja pravna
podlaga ali obveznost, ki izhaja iz katerega koli drugega predpisa, na podlagi dejstva, da
moramo deliti te informacije (na primer, za namene v skladu z zahtevo davčnega organa
ali v zvezi s pričakovanim sodnim postopkom) ali za pomoč pri preprečevanju goljufij ali
za zaščito lastnine British American Tobacco ali njegovih povezanih družb; ali za zaščito
osebne varnosti družbe British American Tobacco, njegovih zaposlenih, predstavnikov
tretjih oseb ali javnosti.
Drugi ponudniki storitev, ki v našem imenu opravljajo neko storitev (vključno z lokalnimi
posredniki na zavodu za zaposlovanje za e-mail sporočila, poklicni svetovalci, kot so
odvetniki, revizorji in računovodje, tehnično osebje in IT svetovalci, ki opravljajo
testiranja in si prizadevajo za razvoj naših poslovnih sistemov ), tretji ponudnik IT storitev,

s katerimi smo sklenili ustrezne sporazume o obdelavi osebnih podatkov (ali obstajajo
drugi ustrezni mehanizmi).
•

V primeru, da je podjetje iz skupine BAT pripojeno ali povezano z drugo družbo v
prihodnosti, lahko delimo osebne podatke o vas z novimi lastniki, v tem primeru vas
bomo obvestili o vseh takšnih dodelitvah osebnih podatkov; in

•

Obstaja možnost, da bodo v prihodnosti obstajale okoliščine oziroma da se British
American Tobacco zaradi strateških ali drugih poslovnih razlogov odloči prodati, združiti
ali kako drugače reorganizirati svoje poslovanje v nekaterih državah. Takšna transakcija
lahko vključuje prenos ali razkritje osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim
strankam ali prejemanje takih informacij od prodajalca. V takšnih transakcijah je običajna
praksa BAT poiskati ustrezno varstvo osebnih podatkov. N

Ne posredujemo, razkrivamo ali prodajamo vaših osebnih podatkov tretjim osebam v tržne ali
promocijske namene.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot jih potrebujemo za namene, za katere jih zbiramo.
V primeru, da vaša poslovna aplikacija ni uspešna, je možno, da bomo podatke o vas in vaš
življenjepis hranili, da vam bodo v vašem profilu na voljo informacije o vas. Kadarkoli lahko izbrišete
svoj profil in prekličete registracijo, ki ste jo naredili.
Poleg tega je možno, da smo dolžni hraniti podatke o vas, na primer, z namenom preprečevanja
diskriminacije. V primeru, da obstaja obveznost vodenja podatkov na pravni podlagi ali na podlagi
druge uredbe, ki nas obvezuje, da tovrstne podatke hranimo v danem obdobju, smo dolžni ravnati v
skladu s tem. Kako ohranjamo vaše osebne podatke na varnem? Prizadevamo si zaščititi vaše osebne
podatke. Zato obstajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa ali zlorabe vaših
osebnih podatkov. Zavezani smo, da bomo sprejeli vse razumne in ustrezne ukrepe za zaščito osebnih
podatkov, ki jih imamo v lasti, pred zlorabo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom. To se doseže z
vrsto ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z načrti za šifriranje in obnovo po
nesreči. Žal vedno obstaja določen element tveganja, povezan s pošiljanjem informacij prek katerega
koli kanala preko interneta. Informacije, ki jih pošljete prek interneta, so poslane na vašo
odgovornost. Čeprav smo poskušali narediti vse, da se zaščitimo vaše osebne podatke, ne moremo
zagotoviti varnosti podatkov, poslanih preko interneta, in ne varnosti informacij, vključno z osebnimi
podatki, če jih pošljete prek interneta. Če sumite na zlorabo, izgubo ali nepooblaščen dostop do vaših
osebnih podatkov, nas takoj obvestite. O svojih sumih nam boste povedali, če nas kontaktirate ali
uporabite spodaj navedene podatke ali z uporabo obrazca »Pišite nam«, ki je na voljo na naši spletni
strani. Preučili bomo to težavo in v bližnji prihodnosti vas bomo obvestili o naših naslednjih korakih.
Vaše pravice
Vaše pravice se uveljavljajo v zvezi z osebnimi podatki, ki jih zberemo o vas. Te pravice so navedene
spodaj.
Pravica, da ne boste izpostavljeni avtomatskemu odločanju
Ta pravica vam omogoča, da se o vas ne odloča zgolj z uporabo metod avtomatske obdelave
podatkov, vključno s profiliranjem, ki i za vas proizvedlo pravni učinek ali podobno, kar bi vplivalo na
vas. V primeru, da boste morali med postopkom prijave izpolniti test ali vprašalnik, bodo rezultati
takšnega preskusa ali vprašalnika shranjeni in morda bodo takšne vprašalnike uporabljali za

avtomatsko obdelavo, vendar BAT ne odloča o najemu ali zaposlovanju delavcev izključno na podlagi
avtomatske obdelave podatkov.
Pravica do ugovora
Ta pravica vam omogoča, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v primerih, v katerih lahko
obdelava osebnih podatkov opravimo na eni izmed naslednjih pravnih podlag:
• ker je obdelavo osebnih podatkov v našem legitimnem interesu (za več informacij glej
oddelek 10 v nadaljnjem besedilu); ali
• za znanstvene, zgodovinske, raziskovalne ali statistične namene.
Razen, če nimamo možnosti, da dokažemo, da imamo prepričljivo in legitimno podlago za obdelavo
osebnih podatkov, in ki presegajo vaše pravice, ali če je obdelava potrebna za potrebe dokazovanja,
izvršbe ali obrambe pravnih zahtevkov, bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Pravica do umika soglasja
V primerih, ko smo dobili vaše soglasje za nekatera opravila, imate pravico, da umaknete dano
soglasje kadarkoli, mi pa bomo prenehali uporabljati vaše osebne podatke za ta namen, če smo
prepričani, da obstaja alternativna pravna podlaga, ki upravičujejo nadaljnjo obdelavo Vaših osebnih
podatkov v ta namen. V takšnem primeru vas bomo o tem obvestili.
Pravica do dostopa
Vi imate kadarkoli pravico, da zahtevate kopijo podatkov, ki jih imamo o vas, in zahtevate, da te
podatke spremenimo, posodobimo ali izbrišemo. Vašo zahtevo bomo rešili v enem mesecu. Po
potrebi se ta rok lahko podaljša še za dva meseca, odvisno od kompleksnosti poizvedb in števila
predloženih vlog. Lahko vas prosimo, da potrdite svojo identiteto, da preverite verodostojnost vaše
zahteve. Če vam zagotovimo vpogled v podatke, ki jih imamo o vas, bomo to storili brezplačno, razen
če bo obdelava obračunov zakonsko dovoljena. V primeru, da od nas zahtevate dodatne izvode teh
podatkov, lahko zaračunamo primerno upravno takso in stroške. Vaša prošnja se lahko zavrne v
primerih, ko je to zakonsko in zakonito dovoljeno.
Pravica do izbrisa
V določenih okoliščinah imate pravico, da zahtevate, da »izbrišemo« vaše osebne podatke. Na
primer, takšno pravico imate v naslednjih primerih:
• vaši podatki niso več potrebni;
• Umaknili ste soglasje, ki ste nam ga dali za obdelavo osebnih podatkov in ni druge pravne
podlage, da nadaljujemo z obdelavo osebnih podatkov (v primerih, ko je soglasje pravna
podlaga za obdelavo osebnih podatkov),
• Podatki so bili obdelani brez veljavne pravne podlage;
• podatke je treba izbrisati, da bi izpolnili naše obveznosti po zakonu; ali
• ugovarjali ste obdelavi osebnih podatkov, in ne moremo dokazati obstoja zakonite pravne
podlage, ki bi presegala vaše pravice in interese na podlagi tega, da bi bili upravičeni do
nadaljevanja z obdelavo osebnih podatkov.
Mi imamo pravico zavrniti Vašo zahtevo za izbris podatkov samo v omejenih primerih in v takšnih
primerih bomo pojasnili razloge za zavrnitev.

Pravica do omejene obdelave
V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da se omeji obdelava osebnih podatkov, na primer v
primeru, da izpodbijate točnost osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ali če nasprotujete obdelavi
vaših osebnih podatkov, ki temeljijo na našem zakonitem interesu. Če vaše osebne podatke delimo s
tretjimi osebami, jih bomo obvestili o omejitvi obdelave, razen če to ni mogoče ali če bi to povzročilo
nesorazmerne stroške. Seveda vas bomo obvestili o prenehanju obdelave vaših osebnih podatkov.
Pravica do popravka
Imate pravico zahtevati popravek kakršnihkoli netočnih ali nepopolnih informacij, ki jih imamo o vas.
Če bomo vaše podatke delili s tretjimi osebami, jih bomo obvestili o popravku, razen, če to ni možno
ali če bi to povzročilo nesorazmerne težave. Imate tudi pravico, da zahtevate podatke o tretjih
osebah, ki smo jim posredovali netočne ali nepopolne osebne podatke. Če menimo, da ni razumno
ukrepati na vašo zahtevo, vas bomo o tem obvestili in pojasnili razloge za takšno odločitev.
Pravica do prenosa podatkov
Če želite, imate pravico prenesti svoje osebne podatke drugemu ponudniku storitev. Ta pravica vam
omogoča, da nemoteno prenašate podatke o vas na tretje osebe. Če želite to omogočiti, vam bomo
posredovali informacije o vas v standardni in strojno berljivi obliki, da boste lahko prenesli podatke.
Prav tako je mogoče neposredno prenesti podatke neposredno drugemu ponudniku storitev.
Pravica do pritožbe
Imate pravico vložiti pritožbo na lokalni nadzorni organ v državi članici, v kateri se nahaja vaše
prebivališče, vaše delovno mesti ali kraj, kjer so bile domnevno prekršene vaše pravice, če menite, da
je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov. V
Evropski uniji je regulatorni organ za varstvo zasebnosti za vsako državo članico naveden na spletni
strani: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
V primeru, da želite uporabiti katerokoli izmed predhodnih pravic ali umakniti soglasje, ki ste ga dali
za obdelavo osebnih podatkov (v primerih, ko je soglasje pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih
podatkov), se obrnite na nas s pomočjo kontaktnega obrazca "pišite nam", ki se nahaja na naši
spletna stran. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v enem mesecu. Upoštevajte, da vodimo evidenco
vaše komunikacije, tako, da bomo lahko čim prej odgovorili na morebitna vprašanja.
Kako hranimo Vaše podatke in kako jih prenašamo čez mejo?
Vaše osebne podatke lahko prenesemo izven meja Evropskega gospodarskega prostora ( "EGP") in
držav članic EU, skupaj z Norveško, Islandijo in Lihtenštajn v tiste vrste pravnih oseb, ki so navedene v
razdelku »S kom delimo Vaše osebne podatke? zgoraj v besedilu, kakor tudi katero koli družbo,
povezano z BAT.
Želimo zagotoviti, da se vaši osebni podatki prenesejo in shranijo na varen način. Zato bomo podatke
posredovali zunaj meja evropskega gospodarskega prostora le, če je to v skladu s politiko zasebnosti
in če metoda prenosa zagotavlja ustrezno raven varstva za vaše podatke.
• Na podlagi pogodbe med odvisnimi družbami skupine BAT, v katere so vneseni standardni
modeli pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija za primere prenosa osebnih
podatkov v pogodbah med vodjo obdelave in izvajalcem obdelave, ki se nahaja v pristojnosti,
ki ni sprejela zakonov o varstvu zasebnosti, ki bi imela ustrezno stopnjo zaščite; ali

• Na podlagi pogodbe o prenosu podatkov na tretjo osebo, v katero so vključeni obstoječi
standardni modeli pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija za primere prenosa
osebnih podatkov v pogodbah med vodjo obdelave in izvajalcem obdelave, ki se nahaja v
pristojnosti, ki ni sprejela zakonov o varstvu zasebnosti, ki bi imela ustrezno stopnjo zaščite
ali
• Prenos vaših podatkov pravno osebo, ki je sprejela okvirni sporazum Ščita zasebnosti,
sklenjen med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, v primeru prenosa osebnih
podatkov od pravnih subjektov pri pravnih osebah EU v Združenih državah Amerike ali kateri
koli drugi tak ustrezni sporazum, ki je bil sklenjen z drugimi pristojnostmi; ali
• s prenosom vaših osebnih podatkov v državo, za katero je Evropska unija sprejela odločitev
o ustreznosti stopnje zakonodajne zaščite zasebnosti („adequacy decision“); ali
• V primerih, ko je to potrebno za sklenitev ali izvedbo pogodbe med nami in tretjimi
osebami, v katerih je prenos podatkov v vašem interesu, za namene pogodbe (na primer, v
primerih, ko moramo vaše podatke poslati zunaj EGP, da bi dosegli nekatere koristi ali
ugodnosti); ali
• v primerih, ko ste se strinjali s prenosom podatkov.
V primerih, ko je prenos osebnih podatkov zunaj EGP in ko država ali ozemlje ne izvaja ustreznih
standardov zaščite zasebnosti, bomo ukrenili vse, kar je potrebno, da bi zagotovili, da se vaši osebni
podatki obravnava varno in v skladu s tem obvestilom o zasebnosti . Prosimo, da nas obvestite, če
potrebujete več informacij o ukrepih v zvezi z zasebnostjo (z uporabo obrazca za stike).

Pravni elementi za obdelavo vaših osebnih podatkov
Obstaja več načinov, na podlagi katerih lahko zakonito obdelujemo vaše osebne podatke, ki so
navedeni spodaj.

Ko je uporaba vaših podatkov v našem legitimnem interesu
Dovoljena je uporaba osebnih podatkov, če je to v našem interesu in morebitne škode ne odtehtajo
teh interesov.
Prepričani smo, da je obdelava osebnih podatkov naš legitimni interes, ki temelji na različnih razlogih
in vključno in brez omejitev:
• identifikacija in zaposlovanje sposobnih in izkušenih talentov;
• zagotavljanje vodenja učinkovitega postopka zaposlovanja, ki bo pritegnil nadarjene ljudi v
našo organizacijo;
• Da bi kandidatom omogočili enostavno in preprosto prijavo za delovno mesto v BAT;
• da bi obiskovalcem zagotoviti boljše in natančnejše informacije in storitve;
• zagotoviti učinkovito delovanje spletne strani; in

• zagotoviti, da je naš sistem varen in da se preprečijo nepooblaščeni dostopi ali hakerski
napadi.
Menimo, da nobeno izmed dejanj ali dejavnosti, navedenih v tem obvestilu o zasebnosti, ne bo na
kakršen koli način škodovalo. Vendar, vi imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na
tej podlagi. Več informacij o tem, kako lahko uveljavite to pravico, najdete v zgornjem poglavju pod
naslovom »Vaše pravice«.
Ko ste nam dali dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko uporabljamo v primerih, kjer ste se s tem izrecno strinjali. Da bi vaše
soglasje veljalo:
• mora biti brezplačno in dano brez pritiska;
• Morate vedeti, za kaj ste dali dovoljenje, zato se prepričajte, da imate dovolj informacij;
• Privolitev se lahko zahteva samo za ločena dejanja - zato se izogibamo skupinskim
privolitvam, ki vam preprečujejo, da bi natančno vedeli, s čim ste se strinjali; in
• Da bi nam dali svojo soglasnosti, je potreben vaš pozitivni in afirmativni ukrep - verjetno vas
bomo zaprosili, da potrdite ustrezno polje, tako, da bo ta zahteva jasno in nedvoumno
izpolnjena.
Ko se prijavite na našo spletno stran, lahko zahtevamo posebno soglasje, da nam dovolite, da vaše
podatke uporabljamo na določen način. Če potrebujemo vaše soglasje za kakršno koli dejanje ali
dejavnost, ki jih bomo izvajali v prihodnje, Vam bomo omogočili dovolj informacij, da se boste lahko
odločili, ali nam daste svoje soglasje ali ne.
Imate pravico, da kadarkoli prekličete dano soglasnost. Navedli smo podrobnosti o tem, kako lahko
to storite v okviru informacij, pod naslovom "pravica do umika soglasja" v besedilu.
Kadar je uporaba vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz naše
pogodbe z vami
Pooblaščeni smo, da uporabljamo vaše osebne podatke, kadar je treba izpolniti pogodbo, ki smo jo
sklenili z vami.
Na primer, vaš e-poštni naslov potrebujemo, da bi vas obvestili o vseh novostih, za katere ste
zahtevali, da jih prejmete.
Če je obdelava potrebna za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti
Poleg pogodbenih obveznosti do vas imamo še druge pravne obveznosti, s katerimi se moramo
ukvarjati. Vaše osebne podatke lahko uporabimo, kadar je to potrebno za izpolnjevanje teh zakonskih
obveznosti.
Obrnite se na nas
V primeru, da imate kakršne koli pripombe ali predloge v zvezi s tem obvestilom o zasebnosti, nam
pišite prek kontaktnih podatkov, navedenih v opisu delovnega mesta, za katerega ste se prijavili, kot
je navedeno v vseh obvestilih o zasebnosti, ki se nanašajo na nekatere trge tržište ali na naslovu:

recruitmentadmin@bat.com. Vaša zasebnost je za nas pomembna in odgovorili vam bomo v
najkrajšem roku.
Posebna obvestila o zasebnosti za posamezne države
V primeru, da ste prijavljeni v katerikoli od zgoraj navedenih držav, boste z zgornjimi informacijami in
s pravilnikom o zasebnosti predmet naslednjih pogojev.
Avstralija
Za potrebe tega Obvestila o zasebnosti so "osebni podatki" katerakoli informacija ali mnenje o
identificiranih fizičnih osebah ali o osebah, ki se jih lahko identificira ne glede na to, ali so navedene
informacije ali mnenja točna in ne glede na to, ali so informacije ali mnenje navedeni v trajni obliki.
V tem obvestilu o zasebnosti se ne omejujejo in izključujejo katerakoli zakonska pravila ali
obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu porabnikov in tržne konkurence iz leta 2010.
Koreja, Malezija, Singapur.
Pojmi, navedeni v tem Obvestilu o varstvu zasebnosti imajo pomen, kakršnega določa Zakon o
varstvu osebnih podatkov za leto 2010 (t. im. PDPA).
Nemčija in Avstrija
Če želite uresničiti neko izmed pravic, navedenih v razdelku z obvestilom o vaših pravicah ali če imate
kakršnakoli dodatna vprašanja o zaščiti vaših osebnih podatkov v skupini BAT ali o tem obvestilu o
zasebnosti, se lahko neposredno obrnete na uradnika za varstvo podatkov na naslov:
Datenschutz@bat.com ali po telefonu na številko +49 (0) 40 4151 2790.
Madžarska
Izrazi, uporabljeni v tem obvestilu, imajo enak pomen kot pojmi iz zakona CXII iz leta 2011 o pravici
do obveščanja, samoopredelitve in svobode obveščanja.

