Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Regionalna agencija
Sjever, sa sjedištem Koprivnici, Miroslava Krleže 81, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće
INFORMACIJE
O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Voditelj obrade osobnih podataka:
Regionalna agencija Sjever
Miroslava Krleže 81
Koprivnica
Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
Nikola Terzić
nikola.terzic@rea-sjever.hr
Svrha obrade vaših osobnih podataka
Svrha obrade vaših osobnih podataka je provođenje postupka zapošljavanja sukladno javno
objavljenom oglasu za radno mjesto za koje ste se prijavili.
Tko može imati pristup vašim osobnim podacima
Pristup vašim osobnim podacima ima ravnatelj Regionalne agencije Sjever, te ovlašteni
radnik Voditelja obrada kada je to nužno za izvršenje njegovih radnih zadataka koji
zahtijevaju obradu osobnih podataka kandidata za zapošljavanje.
Koje Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo
U postupku odabira kandidata za zapošljavanje, Regionalna agencija Sjever obrađuje osobne
podatke koje ste dostavili u svojoj prijavi za zapošljavanje. To može sadržavati, ali nije
ograničeno na sljedeće vaše osobne podatke: ime, prezime, OIB, datum rođenja, adresa
prebivališta, završene škole, stručna sprema, znanje jezika, osobne vještine, ranije radno
iskustvo.
Razdoblje u kojem će vaši osobni podaci biti pohranjeni
Vaše osobne podatke Regionalna agencija Sjever kao voditelj obrade brisat će protekom
razdoblja od dvanaest mjeseci računajući od dana završetka natječaja za zapošljavanje.
Regionalna agencija Sjever kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas informira da kao
ispitanik imate pravo od Regionalne agencije Sjever zatražiti pristup vašim osobnim
podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših
osobnih podataka, te imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih. Osim toga imate
pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji
povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Regionalne agencije Sjever ne postoji
automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji
isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke
koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka
Regionalnoj agenciji Sjever kao Voditelju obrade nužan je uvjet za prijavu za zapošljavanje,
jer se u protivnom vaša prijava neće uzimati u obzir.

