
 

 

Obvestilo o zasebnosti pri zaposlovanju in kandidatih 

Kdo smo 

Pri BAT smo zavezani k varovanju zasebnosti svojih kandidatov in uporabnikov te spletne strani z 

elektronskim orodjem za zaposlovanje (v nadaljevanju "spletna stran"). Zagotovili bomo, da bodo 

podatki, ki nam jih posredujete prek te spletne strani, uporabljeni samo za namene, določene v tem 

obvestilu o zasebnosti.  Zavzemamo se za odgovorno in neoporečno delovanje v zvezi z varovanjem 

vaših pravic do zasebnosti in svoboščin.   

Za namen tega obvestila o zasebnosti in veljavne zakonodaje o varstvu podatkov (vključno, vendar ne 

omejeno na splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) št. 2016/679) ("GDPR"), je upravljavec 

podatkov in družba, odgovorna za vaše osebne podatke, ki jih vnesete na to stran na začetku (npr. 

ime, e-poštni naslov, podrobnosti o ozadju) družba British-American Tobacco (Holdings) Limited, z 

naslovom Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG.  V tem obvestilu o zasebnosti vsakega 

upravljavca podatkov naslavljamo kot ("BAT", "nas" ali "mi").  

V trenutku, ko na tej spletni strani zaprosite za določeno delovno mesto, bodo vaši osebni podatki 

preneseni s strani pravnega subjekta BAT, ki je naveden v specifikaciji za to opravilo. Ta "drugi" 

upravljavec podatkov bo odgovoren za vse vaše podatke, ki ste jih zagotovili pred svojo prijavo (tj. na 

tej spletni strani), in bo tudi edini upravljavec podatkov za vse druge podatke, ki jih posredujete 

pozneje v zvezi s to aplikacijo.  Na tej točki vam bodo na voljo nadaljnja obvestila o zasebnosti (če to 

zahteva lokalna zakonodaja) z informacijami o tem, kako bo vaše osebne podatke obdelal pravni 

subjekt BAT, na katerega ste se prijavili.  

To obvestilo o zasebnosti pojasnjuje, kaj delamo z vašimi osebnimi podatki v okviru dejavnosti 

zaposlovanja v podjetju BAT z uporabo te spletne strani in preden podate vlogo za določeno pravno 

osebo BAT.   

Če se prijavite za zaposlitev pri naslednjih podjetjih (naštetih spodaj), se to obvestilo o zasebnosti 

uporablja za vso obdelavo vaših osebnih podatkov v postopku prijave za zaposlovanje, kot je navedeno 

(za enostavnost te družbe naslavljamo kot "centralni subjekti"). Če niste prepričani, kateri centralni 

subjekt velja za vas, se obrnite na nas.  

 
British-American Tobacco (Holdings) Limited 

  
British American Tobacco Western Europe 

Nicoventures Trading Limited   Commercial Trading Limited 

Nicovations Limited  
B.A.T. (U.K. Export) Limited 
Nicoventures Holdings Limited 

 British American Tobacco Global Travel Retail       
Limited  

British American Tobacco AIT Limited 
British American Tobacco (Investments) Limited 
BATMark Limited  
BATLaw Limited 

 British American Tobacco UK Limited 
British American Tobacco (Corby) Limited 
British American Shared Services (GSD) Limited 

 

To obvestilo o zasebnosti zagotavlja podrobnosti o tem, kako zbiramo, uporabljamo in obdelujemo 

vaše osebne podatke in kako pri tem upoštevamo svoje pravne obveznosti do vas. Vaša zasebnost je 

za nas pomembna in zavezani smo k varovanju vaših pravic. 

VSEBINA 

1.     Katere podatke zbiramo o vas in kako uporabljamo vaše podatke?   



 

 

2.     Od kod prihajajo podatki o vas, ki jih uporabljamo? 

3.     S kom delimo vaše podatke?  

4.     Kako dolgo bomo obdržali vaše podatke? 

5.     Kako zagotavljamo, da so vaši podatki pri nas varni? 

6.     Kakšne so vaše pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov?  

7.     Avtomatizirano sprejemanje odločitev  

8.     Kako lahko stopite v stik z nami? 

9.     Spremembe tega obvestila o zasebnosti 

 

1. Katere podatke zbiramo o vas in kako uporabljamo vaše podatke?  

Glejte spodnjo preglednico, ki določa, katere osebne podatke zbiramo o vas ter razloge za njihovo uporabo, 
saj nam to omogoča zakon. 

 
Za kakšen namen uporabljamo  

vaše podatke? 

Vrste podatkov, ki jih zbiramo  

o vas. 

Kakšna je naša pravna podlaga za 
uporabo vaših osebnih podatkov 
na ta način? 

Vaše podatke uporabljamo za 
zagotovitev, da se lahko 
odzovemo na kakršna koli 
vprašanja in vas kontaktiramo, če 
to od nas zahtevate, za 
shranjevanje vaših podatkov (in po 
potrebi njihovo posodabljanje) v 
svoji bazi podatkov ter da vam 
omogočimo, da pošljete svoj CV za 
splošne aplikacije, da vam 
omogočimo, da se prijavite na 
določena delovna mesta, da bomo 
lahko stopili stik z vami v zvezi z 
delovnimi možnostmi ali 
odgovorili na katero koli vašo 
poizvedbo, za raziskave, ki jih 
uporabljamo za statistične 
namene, za upravljanje svoje 
spletne strani za notranje 
operacije, vključno z 
odpravljanjem, analizo podatkov, 
preskušanjem, raziskavami, 
statističnimi in anketnimi nameni 
ter za zagotovitev učinkovitega 
delovanja programske opreme in 
storitev IT, ki jih nabavljamo 
(vključno s sanacijo po nesrečah). 
Prav tako lahko pred nadaljnjo 

• Ime; 

• vaš e-poštni naslov in kontaktni 
podatki; 

• država/mesto stalnega 
prebivališča;  

• informacije v zvezi z vašim 
ozadjem;  

• zgodovina izobraževanja; 

• opombe z razgovora in rezultati 
ocenjevanja; 

• Slike in posnetki vseh 
videointervjujev (če je 
ustrezno); 

• zaposlitvena zgodovina, poklic 
ter  

• dodatne informacije, ki ste jih 
delili z nami.  

 

Vaše osebne podatke lahko 
uporabljamo tam, kjer je to v naših 
interesih, in teh interesov ne 
odtehta noben potencialni 
predsodek do vas.  

Menimo, da je naša uporaba vaših 
osebnih podatkov v skladu s 
številnimi legitimnimi interesi, 
vključno z, vendar ne omejeno na:  

• Prepoznati in zaposliti ustrezno 
usposobljene in izkušene talente.  

• Zagotoviti, da bomo upravljali 
učinkovit postopek zaposlovanja, 
da bi pritegnili ustrezen kader k 
svoji organizaciji.  

• Zagotoviti enostaven in preprost 
način, da iskalci zaprosijo za 
delovna mesta pri BAT.  

• Omogočiti boljše razumevanje 
obiskovalcev spletne strani in 
zagotoviti ustreznejše informacije 
in storitve ter 

• zagotoviti, da bo spletna stran 
delovala brez težav, zagotoviti 
varnost naših sistemov in 
preprečiti nepooblaščen dostop ali 
kibernetske napade. 



 

 

obravnavo vaše vloge pregledamo vaš 
CV.   
Za obveščanje prek e-pošte glede 
naših razpisov za delo in informacije o 
možnostih zaposlitve, ki so 
pomembne za vas (če ste se pri 
registraciji naročili na takšna 
sporočila). Vaše osebne podatke 
lahko delimo tudi z drugimi člani 
skupine podjetij BAT po vsem svetu za 
namene zaposlovanja, če ste želeli, da 
to storimo (npr. če ste se prijavili za 
mesto).  

• Ime ter 

• vaš e-poštni naslov/kontaktni 
podatki. 

Soglasje za to podate, ko se 
registrirate na naši spletni strani.  

 
Če ste se prijavili za delovno mesto pri centralnem subjektu, velja za vas tudi naslednje:  
 

Vaše osebne podatke bomo uporabili 
za oceno vaše usposobljenosti za 
določeno delovno mesto ali nalogo, za 
preverjanje prejetih informacij s 
pomočjo virov tretjih oseb (kot so 
psihometrične ocene ali preskusi 
spretnosti) ali prek zahtev po 
informacijah (kot so reference, 
kvalifikacije in potencialno vse 
kazenske obsodbe, v kolikor je to 
primerno in v skladu z lokalnimi 
zakoni) in (če se uporablja za vašo 
prošnjo) hranimo nekatere evidence, 
povezane s sponzoriranjem 
državljana, ki ni član EGP, za vizum 
druge stopnje, kot to določa lokalna 
zakonodaja Združenega kraljestva.  

• Ime; 

• vaš e-poštni naslov in kontaktni 
podatki; 

• država/mesto stalnega 
prebivališča;  

• informacije v zvezi z vašim 
ozadjem;  

• zgodovina izobraževanja; 

• zaposlitvena zgodovina, poklic;  

• informacije, ki so vključene v 
vašo prijavo, kot so referenčna 
imena ter 

• vse informacije, ki ste jih 
vključili v prijavo za določeno 
vlogo.  

Da bi sledili svojim legitimnim 
interesom. Na primer, v našem 
legitimnem gospodarskem 
interesu je, da bi lahko obravnavali 
podatke vas kot kandidata, da bi 
lahko ugotovili, ali ste pravi za 
vlogo.  

Vaše podatke bomo morda morali 
uporabiti za izpolnitev zakonske 
obveznosti, ki veljajo za nas v 
določenih pristojnostih, na primer 
preverjanje identitete, da bi 
določili vašo pravico do dela.  

 

2. Od kod prihajajo podatki o vas, ki jih uporabljamo? 

Vaši podatki, ki jih zbiramo, temeljijo na informacijah, ki jih delite z nami in vključujejo: 

• ko se registrirate na tej spletni strani (na primer, ko se prijavite kot registrirani uporabnik);  

• ko se aktivno obrnite na nas, običajno po telefonu, e-pošti ali prek družbenih medijev; in/ali ko vas 

kontaktiramo, bodisi po telefonu ali elektronski pošti, nam lahko posredujete informacije.   

Zbiramo tudi druge informacije iz drugih virov.   

• Če se odločite, da boste uporabili ali predložili informacije prek Facebooka ali podobnih spletnih 

mest družbenih medijev, bomo zahtevane podatke uvozili iz vašega računa za družbena sredstva 

in to vključili kot del vašega profila. To obvestilo o zasebnosti se nanaša samo na to stran. Za več 

podrobnosti o tem, kako se osebni podatki obravnavajo in obdelujejo na spletni strani družbenega 

medija, ki ste ga uporabili za pošiljanje podatkov, preberite obvestilo o zasebnosti na tej spletni 

strani družbenega medija.   

 

• Vaše osebne podatke zbiramo tudi, ko obiščete spletno stran, to so tehnične informacije, vključno 

z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezovanje računalnika z internetom, 

vrsto in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrste vtičnikov brskalnika in različic, 



 

 

operacijski sistem in platforma. Podatke uporabljamo za statistično poročanje in jih ne povezujemo 

s katerim koli imenovanim posameznikom.    

 

• Če se prijavljate za vlogo pri centralnem subjektu, bomo po vaši prijavi morda poiskali več 

informacij o vas iz drugih virov, na splošno tudi od tretjih oseb. Na primer, podatke o vas lahko 

prejmemo od tistih organizacij, ki ste jih navedli za uporabo za strokovne ali akademske reference, 

kot so prejšnji delodajalec, kolegij ali univerza.   

 

BAT ne bo namerno zbiral nobenih informacij registriranih uporabnikov na tej strani, ki so mlajši od 

osemnajst let. Če BAT izve, da je informacije navedel otrok, bodo te informacije takoj izbrisane iz evidence 

BAT.  

 

3. S kom delimo vaše podatke?  

Vaše osebne podatke bomo delili predvsem zato, da vam bomo lahko zagotovili najpomembnejše in ažurne 

novice, vsebine in dogodke, ali da se bomo lahko hitreje odzvali na katero koli poizvedbo. Če ne določite 

drugače, lahko vaše podatke delimo s katero koli izmed naslednjih skupin:  

• Vsi naši subjekti BAT.  Kot je določeno v tem obvestilu o zasebnosti, bodo vaši osebni podatki v skupni 

rabi s subjektom BAT, odgovornim za delo, za katerega se prijavljate.  Prijavite se lahko na več različnih 

delovnih mest. Glede na lokacijo delovnega mesta, na katerega se želite prijaviti, lahko vaše osebne 

podatke prenašamo znotraj in zunaj Evropskega gospodarskega prostora z namenom, da vas lahko 

povežemo s katero koli lokalno službo za zaposlovanje po vsem svetu.   

Morda boste želeli vedeti, da je kraj osrednje obdelave osebnih podatkov v okviru dejavnosti 

zaposlovanja British American GBS Recruitment SRL v Romuniji. Ta subjekt opravlja večino obdelave 

zaposlitev v našem imenu.  Če se želite obrniti na uradnika za varstvo podatkov te entitete, uporabite 

kontaktne podatke, ki so na voljo na koncu tega obvestila o zasebnosti.  

• Davčni, revizijski ali drugi organi, če menimo, da zakon ali druga uredba zahteva, da delimo te podatke 

(na primer zaradi zahteve davčnega organa ali v zvezi s predvidenim sodnim postopkom) ali da bi 

pomagali preprečevati goljufije ali uveljavljati ali varovati pravice in lastnosti BAT ali njegovih hčerinskih 

družb; ali zaščito osebne varnosti zaposlenih v BAT, zastopnikov tretjih oseb ali članov javnosti. 

 

• Ponudniki storitev – tretje osebe, ki opravljajo funkcije v našem imenu (vključno z lokalnimi 

zaposlitvenimi uslužbenci, ponudniki e-komunikacijskih storitev in strokovnimi svetovalci, kot so 

odvetniki, revizorji in računovodje, funkcije tehnične podpore in svetovalci za IT, ki izvajajo preskušanje 

in razvojno delo v zvezi z našimi poslovnimi tehnološkimi sistemi), zunanji izvajalci IT-storitev, s katerimi 

imamo ustrezen dogovor o obdelavi podatkov (ali podobna varovala).   

 

• Če se podjetje BAT združi ali pridobi drugo podjetje ali družbo v prihodnosti, lahko vaše osebne podatke 

delimo z novimi lastniki podjetja ali družbe (in vam posredujemo obvestilo o tem razkritju).  

 

• Lahko se pojavijo okoliščine, v katerih se BAT odloči prodati, kupovati, združiti ali kako drugače 

reorganizirati podjetja v nekaterih državah, bodisi iz strateških ali drugih poslovnih razlogov. Taka 

transakcija lahko vključuje razkritje vaših osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim kupcem ali 

njihov prejem od prodajalcev. BAT vedno zahteva ustrezno zaščito osebnih podatkov pri teh vrstah 

transakcij.  

Vaših podatkov ne delimo, oddajamo ali izmenjavamo s tretjimi osebami za namene trženja ali promocije.  

4.  Kako dolgo bomo obdržali vaše podatke?  



 

 

Vaših osebnih podatkov ne bomo obdržali dlje, kot je potrebno za namene, za katere jih zbiramo. Če niste 

uspešni pri prijavi za zaposlitev, lahko vaše podatke in CV hranimo, da so vaši podatki na voljo že v vašem 

profilu.  Vendar pa lahko svoj profil in registracijo kadar koli izbrišete – to je vaša odločitev.   

Poleg tega lahko zakonodaja od nas zahteva, da hranimo vaše podatke, na primer v zvezi z zahtevki za enake 

možnosti ali za obrambo ali vložitev pravnih zahtevkov.  Če za določeno področje velja regulativna ali druga 

pravna obveznost, ki zahteva, da podatke obdržimo za določen čas, bomo upoštevali te regulativne zahteve 

v zvezi s hrambo takih podatkov, npr. zahteve za hrambo vizumskega režima v Združenem kraljestvu.     

  

5. Kako zagotavljamo, da so vaši podatki pri nas varni? 

Skrbimo za zaščito vaših podatkov. Zato smo postavili ustrezne ukrepe, ki so zasnovani tako, da preprečujejo 

nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo zlorabo.   

Zavezani smo k sprejemanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših podatkov, ki jih ščitimo pred zlorabo, izgubo 

ali nepooblaščenim dostopom. To naredimo tako, da uporabljamo vrsto tehničnih in organizacijskih 

ukrepov, vključno s šifrirnim ukrepom in načrti za sanacijo po nesrečah.   

Na žalost pa vedno obstaja tveganje, vključeno v pošiljanje informacij prek katerega koli kanala prek 

interneta. Informacije, ki jih pošljete preko spleta v celoti na lastno odgovornost. Čeprav bomo po najboljših 

močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, prenesenih prek 

spleta.  

Če sumite zlorabo ali izgubo ali nepooblaščen dostop do svojih osebnih podatkov, nas takoj obvestite. 

Prosimo, da nas obvestite o katerikoli skrbi tako, da nas kontaktirate (z uporabo spodnjih podatkov) ali z 

uporabo razdelka Kontaktirajte nas na tej spletni strani; raziskali bomo zadevo in vas obvestili o nadaljnjih 

korakih, kakor hitro bo to mogoče.  

Če od nas prejmete katerokoli e-pošto, za katero sumite, da je ne pošilja BAT, jo prijavite tukaj: 

phishing@bat.com  

 

6. Kakšne so vaše pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov?  

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov v zvezi z našo uporabo vaših podatkov imate določene pravice, 
vključno z naslednjimi:  

• zahtevati dostop do svojih podatkov, kar lahko storite tako, da nas kontaktirate prek e-pošte na 

recruitment_dataprivacy@bat.com 

• posodobiti ali spremeniti svoje podatke, če so netočni ali nepopolni;  

• ugovarjati nekaterim uporabam svojih podatkov v situacijah, ko se zanašamo na svoje zakonite interese, 
da obdelujemo vaše podatke; 

• zahtevati izbris svojih podatkov ali omejiti njihovo uporabo v določenih okoliščinah (na primer 
zahtevate lahko, da izbrišemo vaše podatke, če niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani 
(razen za nekatere izjeme);   

• če ste dali soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, ste upravičeni do njenega umika;   

• zaprositi za vrnitev informacij, ki ste nam jih poslali, za uporabo za lastne namene (pogosto se to 
imenuje vaša pravica do prenosljivosti podatkov), kadar obdelava temelji na vašem soglasju, ali za 
izvedbo pogodbe, in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi; ter 

• vložiti pritožbo pri informacijskem komisarskem uradu (www.ico.org.uk/global/contact-us/email/) za 
posameznike v Združenem kraljestvu. Za vse druge nadzorne organe EGP glejte seznam regulatorjev za 
zasebnost za vsako državo članico (skupaj s kontaktnimi podatki) na naslednji spletni strani: 
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 
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7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev  
 

Pri določanju ožjega izbora oseb za razgovor lahko uporabimo samodejno sprejemanje odločitev s pomočjo 

metode pregledovanja CV-jev. Če želite izvedeti več o tem (kot so informacije o logiki, vključeni v odločitev, 

in predvidene posledice za vas), se obrnite na nas.  

 

8. Kako stopiti v stik z nami  

Če imate kakršne koli pripombe ali predloge v zvezi s tem obvestilom o zasebnosti, se obrnite na nas z 

uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v specifikaciji delovnega mesta v zvezi z delovnim mestom, za 

katerega ste zaprosili, ali na recruitment_dataprivacy@bat.com ali data_privacy@bat.com.   

9. Spremembe tega obvestila o zasebnosti 

To obvestilo o zasebnosti redno pregledujemo, zato spet obiščite to spletno stran za morebitne 
posodobitve. To obvestilo o zasebnosti je bilo nazadnje posodobljeno 01.01.2021.  
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