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POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

v družbi PARTNER d.o.o. 
 

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Družba Partner d.o.o. je odvisna družba družbe HESS, d.o.o. Zagotavlja podporo obvladujoči družbi v 

času izrednih obratovalnih razmer na HE, izvaja vzdrževalna dela, sodeluje pri razvojnih projektih in 

investicijah. 

 

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V Partner d.o.o. se tega zavedamo in 

spoštujemo zasebnost naših zaposlenih in poslovnih partnerjev, zato z njihovimi osebnimi podatki 

ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z našimi internimi akti, z ustreznimi 

organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.  

 

 

PODATKI O UPRAVLJAVCU 

 

Partner d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice 

 

T: + 386 (0)7 49 92 860 

F: + 386 (0)7 49 92 880  

 

E-pošta: partner@he-ss.si 

Internet: http://www.he-ss.si/druzba-v-skupini-hess.html 

 

 

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

 

V Partner d.o.o. je kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva na zgoraj navedenem 

elektronskem naslovu. Kontaktni osebi lahko pišete tudi po navadni pošti na naslov Partner d.o.o., 

Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice s pripisom »osebni podatki«.  

 

PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMEN IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO 

 

Na podlagi zakona oziroma našega zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke zaposlenih v 

družbi, in sicer za namen sklenitve in izvajanja pogodbe o zaposlitvi, posredovanja podatkov 

upravičenim uporabnikom, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na zagotavljanje preventivnih 

zdravstvenih pregledov, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in požarne varnosti ter 

izvajanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov in pogodb. Za ta namen obdelujemo osebne 

podatke, določene s predpisi, podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb o zaposlitvi in 

podatke na podlagi zakonitih interesov družbe.  
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Za namen izbire kandidata za objavljeno prosto delovno mesto na podlagi zakona obdelujemo tudi 

osebne podatke iskalcev zaposlitve, in sicer podatke, ki jih sporoči iskalec zaposlitve, ki so potrebni za 

izvedbo postopka izbire.  

 

Za namen sklenitve in izpolnjevanja obveznosti in uveljavljanja pravic iz podjemnih, avtorskih ali drugih 

pogodb na podlagi zakona ter pogodbe obdelujemo osebne podatke fizičnih oseb, ki za družbo 

opravljajo dela na podlagi takšne pogodbe. Za ta namen obdelujemo le tiste podatke, ki jih 

potrebujemo za sklepanje in izvajanje pogodbe. Za namen opravljanja študentskega dela in prakse 

dijakov obdelujemo osebne podatke, potrebne za izvajanje takšne pogodbe.  

 

Za namen izvajanja pogodb o izvedbi storitev in dobavi blaga obdelujemo osebne podatke 

predstavnikov pogodbenih partnerjev (izvajalcev in dobaviteljev), kot so ime, priimek, kontaktni 

podatki, delovno mesto in drugi podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe.  

 

Za namen organizacije prireditev, oglede naših prostorov, objavo fotografij določenih posameznikov 

na naši spletni strani in v določenih drugih primerih, lahko na podlagi privolitve ter našega zakonitega 

interesa obdelujemo tudi osebne podatke udeležencev dogodkov, ter naših obiskovalcev, pri čemer v 

ta namen obdelujemo le njihove kontaktne podatke, v primeru fotografij pa fotografije z njihovo 

podobo.  

 

Piškotki 

Družba za izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja piškotke, ki se hranijo največ 2 leti in z namenom 

spremljanja statistike spletne strani družbe. 

 

Družba zbira podatke o piškotkih samo, če se posameznik s tem izrecno strinja, kar izkaže s klikom na 

»strinjam se z uporabo piškotkov«. Posameznik lahko vedno spremeni oziroma odvzame soglasje, in 

sicer tako, da v svojem brskalniku označi, katere piškotke želi blokirati. Možnost upravljanja s piškotki 

se pri večini brskalnikih nahaja v rubriki nastavitve oz. internetne možnosti. V brskalniku lahko piškotke 

tudi izbriše. 

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

 

Osebne podatke družba obdeluje in hrani le dokler ni izpolnjen namen, zaradi katerega se zbirajo 

osebni podatki oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe za vsak posamezen oseben podatek. 

Rok hrambe je v družbi opredeljen v evidencah dejavnosti obdelave za posamezno vrsto obdelave 

osebnih podatkov.  

 

UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV 

 

Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes 

ali če imamo za to vašo privolitev. 

 

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki 

nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci programov, ki 

jih uporabljamo za obdelavo osebnih podatkov in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje 

storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v 
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obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi 

osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.  

 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 

 

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež 

zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države. 

  

AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE IN PROFILIRANJE 

 

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje. 

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV 

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov Partner d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 s pripisom »osebni 

podatki« ali na naslov partner@he-ss.si, lahko zahtevate:  

- dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;  

- popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;  

- omejitev obdelave osebnih podatkov;  

- izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali  

- obdelavi ugovarjate.  

 

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od 

prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju 

kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo 

tudi obvestili.  

  

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti 

ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgornji naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 

obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski 

pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni 

podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI 

 

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani http://www.he-ss.si/druzba-v-skupini-

hess.html in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje. 
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