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Stanley Black & Decker, Inc.  

Obvestilo o zasebnosti kandidata 

Zadnja posodobitev: september 2022 

Družba Stanley Black & Decker, Inc. skupaj s svojimi povezanimi subjekti, vključno s podjetjem, v 
katerem se prijavljate za zaposlitev (skupaj »Stanley Black & Decker«, »SBD« »nas«, »naš«, »mi«), 
ceni vaše zaupanje in se zavezuje k odgovornemu upravljanju, uporabi in varovanju osebnih 
podatkov. To obvestilo o zasebnosti kandidatov (»obvestilo«) opisuje naše prakse glede zbiranja, 
uporabe in razkritja kakršnih koli osebnih podatkov, zbranih med postopkom prijave na delovno mesto 
ali pripravništvo (na spletu ali brez povezave) ali v razdelku Kariere na našem spletnem mestu (ki se 
nahaja na Kariere | Stanley Black & Decker (stanleyblackanddecker.com)) (»spletno mesto za 
zaposlitve«) (skupaj »Gradivo za prijavo«). Osebni podatki, poslani na drugih spletnih mestih 
Stanley Black & Decker ali z uporabo naših izdelkov in storitev, bodo uporabljeni v skladu z našo 
splošno spletno Globalno politiko zasebnosti Stanley Black & Decker. Upoštevajte, da to obvestilo ne 
velja za nobena spletna mesta, storitve ali aplikacije tretjih oseb.  

1. Osebni podatki, ki jih zbiramo 

Od vas zbiramo osebne podatke v zvezi z vašo prijavo. Za namene tega obvestila »osebni podatki« 
pomenijo podatke v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, vključno z vsemi osebnimi 
informacijami ali osebnimi podatki, kot so opredeljeni v veljavnih zakonih, pravilih ali predpisih o 
zasebnosti ali varstvu podatkov (»veljavno pravo«).  

Osebni podatki, ki jih uporabljamo med prijavo in postopkom zaposlovanja, lahko vključujejo: 

Podatke, zbrane ali prejete od vas 

• Kontaktni podatki: ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in drugi kontaktni 
podatki; 

• Gradivo prijave: CV, življenjepis in spremno pismo; 

• Nacionalni identifikatorji: številko socialnega zavarovanja, nacionalno identifikacijsko 
številko, državno identifikacijsko številko ali podobne nacionalne identifikatorje; 

• Izkušnje: predhodne delovne, praktične in druge ustrezne izkušnje; 

• Izobrazba: izobraževanje, vključno z ravnjo, vrsto, vsebino, stopnjami, diplomami in potrdili 
ter institucijami; 

• Položaj zanimanja: položaji, vloge in priložnosti, ki vas zanimajo, in če je primerno, ponujeni 
položaj; 

• Spretnosti: veščine, jeziki in druge kompetence;  

• Certifikati: posedovanje poklicnih in drugih licenc, dovoljenj in potrdil; 

• Referenčne podrobnosti: podatke, ki jih posredujete v zvezi z referencami;  

• Spletni podatki o računu: uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega mesta Kariere 
ter identifikatorje aplikacij 

• Podatke o napravi: samodejno zbrani podatki o vrsti naprave, s katero dostopate in jo 
uporabljate za spletno mesto Kariere, ime operacijskega sistema in različica naprave, ki se 
uporablja za dostop do spletnega mesta Kariere, proizvajalec naprave, različica aplikacije, do 
katere dostopate na vaši napravi, ID naprave, naslov IP in geolokacijski podatki. 

• Podatki iz razgovorov in telefonskih srečanj; 

• Demografski podatki; 

• Nastavitve komunikacije: želeni način in jezik komunikacije;  

https://www.stanleyblackanddecker.com/careers
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• Spremljanje na mestu uporabe: elektronsko spremljanje naših pisarn in drugih delovnih 
mest (slike in video) v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi politikami, kot je nadzor 
notranjih in zunanjih dostopnih točk in skupnih prostorov; 

• Podatki o dogodku: prehranske omejitve, podrobnosti o potovanjih in namestitvi, 
identifikacijo, ki jo je izdal državni organ za dostop do enega od naših fizičnih prostorov, in 
druge podrobnosti, specifične za določen zaposlitveni razgovor, sestanek ali drug dogodek; 

• Pooblastilo za delo: status dovoljenja za delo in ustrezni podatki o vizumu ali druge 
informacije o priseljevanju; in 

• Drugi podatki: vsi drugi podatki, ki nam jih želite posredovati (npr. prednostne zaposlitve, 
pripravljenost na preselitev, trenutna plača, želena plača, nagrade ali poklicna članstva). 

Upoštevajte, da vas lahko tudi prosimo, da posredujete podatke, ki so lahko obravnavane kot 
občutljivi podatki, kot so rasa/etnično poreklo, spol in invalidnost naših prosilcev (»podatki o 
raznolikosti«), za spremljanje enakih možnosti ali podatke o vaši kriminalni evidenci (»kazenske 
evidence«). To bomo storili le, če to dovoljuje veljavna zakonodaja, in upoštevali bomo vse veljavne 
omejitve obdelave, povezane z obdelavo takih podatkov. Kadar je primerno, bomo pridobili vaše 
izrecno dovoljenje, ko bodo kateri koli vaši občutljivi osebni podatki obdelani v povezavi z vašo prijavo 
za zaposlitev. V nasprotnem primeru vas prosimo, da se izogibate pošiljanju podatkov, ki bi lahko 
veljali za občutljive podatke v skladu z veljavno zakonodajo, razen če so takšni podatki zahtevani z 
zakonom.  

Odvisno od veljavne zakonodaje lahko občutljivi podatki vključujejo raso, vero, etnično pripadnost, 
državljanstvo ali nacionalno poreklo, starost, spolno identiteto, spolno življenje ali prakse ali spolno 
usmerjenost, zakonski stan, medicinske ali zdravstvene podatke (vključno s statusom invalidnosti), 
genetske ali biometrične podatke, biometrične predloge, politična ali filozofska prepričanja, članstvo v 
politični stranki ali sindikatu, veteranski status, podatke o preverjanju preteklosti, sodni podatki, kot so 
kazenske evidence ali podatki o drugih sodnih ali upravnih postopkih, podatki o finančnih in bančnih 
računih, osebni identifikacijski podatki ali natančni podatki o položaju.  

 

 

Podatke, zbrane s piškotki in drugimi spletnimi tehnologijami 

Skupaj z našimi ponudniki storitev lahko na spletnem mestu Kariere uporabljamo »piškotke« in 
podobne tehnologije za zbiranje določenih podatkov. Za več informacij glejte naš pravilnik o piškotkih 
in podobnih tehnologijah.  

Podatke, zbrane iz drugih virov 

Med pregledom gradiva za vašo prijavo lahko podatke o vas pridobimo iz drugih virov v obsegu, ki ga 
dovoljuje veljavna zakonodaja. Ti podatki lahko vključujejo: 

• reference: podrobnosti o izkušnjah, izobrazbi, spretnostih in druge podatke, navedene v 
referenčnih pismih ali kako drugače pridobljene iz referenc;  

• evidence o izobraževanju: prepise, diplome in pisma o prisotnosti, potrdila ali podobno iz 
izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali; 

• organizacije za licenciranje/certificiranje: registracije pri strokovnih organizacijah za 
licenciranje;  

• registri kazenskih evidenc: podrobnosti o kazenskih evidencah, kadar to dovoljuje veljavna 
zakonodaja;  

• status priseljenca: podrobnosti o statusu priseljenca od ustreznih lokalnih agencij;  

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
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• kreditna poročila: poročila o vaši kreditni zgodovini in veljavnih stečajih od lokalnih kreditnih 
uradov, če je primerno in če to dovoljuje veljavna zakonodaja; 

• podatke, prejete s preverjanjem preteklosti, kadar to dovoljuje veljavna zakonodaja; in 

• podatke o družbenih omrežjih: podrobnosti iz vaših računov družbenih medijev, kot je 
LinkedIn. 

Osebne podatke, ki jih prejmemo iz različnih virov, lahko združimo z osebnimi podatki, ki jih zberemo 
od vas, in jih uporabimo, kot je opisano v tem obvestilu. 

2. Uporaba podatkov 

Podatki, ki jih oddate na spletnem mestu Kariere, bodo uporabljeni za namene globalnega 
zaposlovanja, upravljanja in načrtovanja osebja Stanley Black & Decker, kot to dovoljuje veljavna 
zakonodaja. Nameni naše uporabe vaših osebnih podatkov vključujejo: 

•  Pregled aplikacije: vključno s postopkom ocenjevanja kandidatove primernosti in 
ustreznosti za ustrezne vloge in priložnosti; 

• Obdelava prijav in zaposlovanje: vključno z lažjim dostopom do spletnega mesta Kariere, 
oddajo, prenosom in učinkovito obdelavo prijav ter razgovori in zaposlovalnimi dogodki, 
vključno z vsemi povezanimi potovanji in obroki; 

• Zagotavljanje komunikacije in posodobitev: vključuje odgovarjanje na vaše poizvedbe, 
komuniciranje z vami o vaši prijavi in pošiljanje podatkov o spletnem mestu Kariere ter 
spremembah naših pogojev in pravilnikov; 

• Preverjanje referenc: vključno s kontaktnimi referencami za pridobitev dodatnih podatkov o 
primernosti kandidata; 

• Preverjanja prijav in preteklosti: vključuje izvajanje potrjevanja in preverjanja preteklosti v 
skladu z veljavno zakonodajo. To lahko vključuje pregled kakršne koli evidence o kazenski 
preteklosti, vzpostavitev stika z referencami in potrditev verodostojnosti podatkov o prijavi, 
kot so izobrazba, izkušnje, dovoljenje za delo in kvalifikacije; 

• Dejavnosti zaposlovanja: vključno z vključitvijo osebnih podatkov v naš sistem človeških 
virov in njihovo uporabo za upravljanje postopka zaposlovanja novih. Vsi takšni podatki lahko 
postanejo del vaše kartoteke zaposlenega in se uporabijo za druge namene, povezane z 
zaposlitvijo, v primeru, da vas zaposlimo; 

• Raznolikost in vključenost: takšne uporabe lahko vključujejo spremljanje in spodbujanje 
enakih možnosti v postopkih zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo; 

• Skladnost s pravnimi zahtevami: vključno z izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev, ki 
veljajo za naša podjetja v vseh državah, v katerih poslujemo; izvajanje revizij in preiskav, 
izvajanje združitev in prevzemov za namene financ, računovodstva, zavarovanja in 
reševanja sporov; 

• Izboljšanje postopkov zaposlovanja: vključno z odkrivanjem priložnosti in izvajanjem 
sprememb, da bodo naši procesi zaposlovanja učinkovitejši in privlačnejši, vključno z 
analitiko in zbirnim poročanjem; 

• Splošno poslovanje: vključno z izvajanjem notranjih poslovnih dejavnosti. To lahko 
vključuje izvajanje internega usposabljanja, spremljanje in preprečevanje goljufij, varnost in 
zaščito, zaščito naših zakonitih pravic, zagotavljanje naše zasebnosti in varnosti, zaščito 
naše lastnine in/ali tiste, ki pripada našim podružnicam, vam ali drugim, odkrivanje in 
preprečevanje kibernetskih napadov, upravljanje združitve, prevzemi, prodaje, 
reorganizacije, skupna vlaganja, dodelitve, prenosi ali odsvojitve in povezovanje s kupcem. 



DCACTIVE-68890236.2 

 

 

4 

 

• Prihodnje zaposlovanje: v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, to vključuje 
zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov za kandidata, ki jih je treba upoštevati za 
prihodnje priložnosti. 

• Za zaščito naših zakonitih poslovnih interesov in zakonskih pravic v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov – EGP 

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov posameznikov, ki prebivajo v Evropskem gospodarskem 
prostoru (»EGP«) in drugi pristojnosti, kjer je potrebna pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov, je 
pravna podlaga, na katero se zanašamo za zbiranje in uporabo osebnih podatkov, opisana v tem delu 
obvestila in je odvisna od osebnih podatkov, ki jih zbiramo, in specifičnega konteksta, v katerem jih 
zbiramo.  Pravne podlage za našo obdelavo vaših osebnih podatkov so naslednje: 

● Pogodba: z vami se moramo dogovoriti in skleniti pogodbo o zaposlitvi. 

● Soglasje: za to ste nam dali izrecno dovoljenje, zlasti ko obdelujemo vaše občutljive podatke 
ali prihodnja zaposlitev. 

● Zakoniti interes: obdelava je v našem zakonitem interesu in nad njo ne prevladajo vaše 
pravice, kot so: 

o iskanje najboljšega kandidata za določen položaj; 

o obdelava vaših osebnih podatkov za učinkovito komuniciranje z vašimi zahtevami in 
odgovor nanje; 

o izvajanje poslovnih operacij, vključno z izvajanjem internega usposabljanja, 
spremljanjem varnosti, varovanjem naših zakonskih pravic, varovanjem naše 
lastnine in/ali tiste, ki pripada našim podružnicam, vam ali drugim, odkrivanje in 
preprečevanje goljufij ali kibernetskih napadov in 

o zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje in funkcionalnosti za naše spletno 
mesto Kariere. 

● Za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ter veljavnih zakonov in predpisov. 

● Bistveni interes: Vaše osebne podatke obdelujemo za zaščito bistvenih interesov z namenom 
odkrivanja in preprečevanja goljufivih ali nezakonitih dejavnosti, ki vplivajo na vitalne interese 
osebe ali javno varnost. 

Ločeno od pravnih podlag, navedenih zgoraj, lahko obdelujemo vaše osebne podatke v obsegu, v 
katerem nam daste svoje soglasje za to, v ustreznih pristojnostih, kjer veljavna zakonodaja 
predvideva tako soglasje. Tako lahko glede na veljavno zakonodajo v vaši pristojnosti obdelujemo 
vaše osebne podatke na podlagi različnih pravnih podlag, kot jih dovoljuje veljavna zakonodaja in kot 
je opisano zgoraj, ali pa se lahko zanašamo na soglasje, kjer to dovoljuje veljavna zakonodaja. Kadar 
zbiranje ali obdelava temelji na vašem soglasju, lahko soglasje kadar koli prekličete v obsegu, ki ga 
dovoljuje veljavna zakonodaja. 

Prihodnje zaposlovanje 

Z vašim soglasjem lahko osebne podatke, ki jih zberemo o vas, dodamo v mednarodno zbirko 
podatkov o kandidatih Stanley Black & Decker in jih lahko obdržimo ter uporabimo, da vas 
upoštevamo pri drugih priložnostih pri družbi Stanley Black & Decker in njenih podružnicah razen 
tiste, za katero se prijavljate. Če tega ne želite, stopite v stik z nami na naslov v spodnjem razdelku 
»Stik z nami«.  
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Posredovanje osebnih podatkov med prijavo in postopkom zaposlovanja je prostovoljno. Če ne 
zagotovite dovolj podatkov, Stanley Black & Decker morda ne bo mogel obravnavati vaše prošnje za 
zaposlitev. 

3. Podatki, ki jih delimo s tretjimi osebami 

Družba Stanley Black & Decker je globalno podjetje z dejavnostmi v več kot 60 državah in lahko deli 
osebne podatke s podružnicami, ki sodelujejo pri ocenjevanju kandidatov za določen položaj po vsem 
svetu. Družba Stanley Black & Decker, Inc. bo še naprej odgovorna za osebne podatke, ki so v skupni 
rabi s podružnicami. Tukaj si lahko ogledate seznam in lokacijo naših podružnic. V takšnih primerih 
omejujemo dostop do osebnih podatkov na osebje, ki poslovno potrebuje podatke za namene, 
opisane v tem obvestilu, vključno z osebjem v oddelkih za zaposlovanje, kadre in informacijsko 
tehnologijo ter oddelkom, odgovornim za položaj, za katerega se prijavljate. 

Poleg tega, da podatke delimo z našimi podružnicami, lahko vaše osebne podatke delimo tudi, kot je 
opisano spodaj: 

Podatki, ki se delijo z namenom zagotavljanja naših storitev 

Vaše osebne podatke lahko delimo v obsegu, ki je potreben za zagotovitev gradiva za prijavo. To 
vključuje, vendar ni omejeno na, posodabljanje, zaščito in odpravljanje težav ter zagotavljanje 
podpore.   

Podatke, ki jih delimo z našimi ponudniki storitev 

Za sodelovanje z nami pri upravljanju in podpori našega poslovanja lahko angažiramo ponudnike 
storitev tretjih oseb. Ti ponudniki storitev tretjih oseb imajo dostop do vaših osebnih podatkov samo za 
namen izvajanja storitev v našem imenu. Primeri vključujejo gostovanje naših spletnih strežnikov, 
analiziranje podatkov, zagotavljanje pomoči pri trženju, obdelavo plačil s kreditnimi karticami in 
zagotavljanje storitev za stranke. Ta podjetja in posamezniki se lahko nahajajo v državi, katere 
zakonodaja o varstvu podatkov se razlikuje od vaše države, in bodo imeli dostop do vaših osebnih 
podatkov, kot je potrebno za opravljanje njihovih funkcij, vendar teh osebnih podatkov ne smejo deliti 
s katero koli drugo tretjo osebo ali uporabiti te podatke v kateri koli drug namen. 

Podatki, razkriti v povezavi s poslovnimi transakcijami 

Osebne podatke lahko razkrijemo tretji osebi v primeru reorganizacije, združitve, prodaje, skupnega 
podjema, dodelitve, prenosa ali druge odtujitve celotnega ali katerega koli dela našega poslovanja, 
sredstev ali delnic, vključno v povezavi s stečajem ali podobnimi postopki.  

Podatki, ki se delijo s tretjimi osebami za trženje njihovih izdelkov ali storitev  

Če niste zavrnili teh razkritij, lahko vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam, da vam tržijo 
njihove izdelke ali storitve.  

Podatki, razkriti zaradi naše zaščite in zaščite drugih 

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, če to zahteva zakon, na podlagi zahteve vladnega organa ali 
če v dobri veri verjamemo – po upoštevanju vaših interesov glede zasebnosti in drugih dejavnikov – 
da je tako dejanje potrebno za: 

1) izpolnjevanje zakonskih zahtev ali upoštevanje pravnih postopkov (vključno s sodnimi pozivi); 
2) uveljavljanje ali uporabo naših pogojev uporabe in druge pogodbe;  
3) zaščito naše lastninske pravice, pravic in varnost ali lastnine, pravice in varnost tretje osebe, 

naših povezanih družb ali javnosti na splošno; ali 
4) prekinitev vseh dejavnosti, za katere menimo, da so nezakonite, neetične ali pravno 

izpodbojne.  
 

Podatki, razkriti na združen ali anonimiziran način 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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Z našimi partnerji in drugimi tretjimi osebami delimo tudi združene ali anonimizirane podatke o 
prosilcih. Vendar se takšni podatki ne štejejo za osebne podatke, ker so anonimizirani in združeni na 
tak način, da jih ni mogoče razumno povezati s posameznikom.  

Podatki, razkriti drugim v skladu z vašimi željami 

Takšne osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam, če se s takšnim razkritjem strinjate.  

4. Prenos podatkov 

Razkritje vaših osebnih podatkov lahko vključuje prenos osebnih podatkov v druge države zunaj vaše 
pristojnosti, vključno z Združenimi državami ali katero koli drugo državo, v kateri mi ali naši ponudniki 
storitev delujemo. Številne države zahtevajo, da organizacije zagotovijo posebno zaščito pri čezmejni 
izmenjavi podatkov.  Družba SBD izpolnjuje te obveznosti in je uvedla medpodjetniške mehanizme za 
izpolnjevanje teh zahtev.   V povezavi s prenosi iz EGP v druge države smo za varovanje vaših 
podatkov uvedli ustrezne ukrepe, kot so standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska 
komisija. Zaposleni v EGP lahko pridobijo kopijo teh ukrepov tako, da stopijo v stik s 
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.  

Poleg tega, če se nahajate v državi zunaj EGP, lahko družba SBD vaše podatke prenese tudi v 
države z zakonodajo o varstvu podatkov, ki nima enake ravni varnosti in standardov kot vaši lokalni 
predpisi. V takih primerih družba SBD izvede prenose v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje, da 
zagotovi varnost, zaupnost in zakonitost obdelave podatkov. 

5. Hramba podatkov 

Osebne podatke bomo hranili le za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev namenov, opisanih v tem 
obvestilu, razen če zakon zahteva ali dovoljuje daljši rok hrambe, da izpolnimo zakonske zahteve ali 
se po potrebi zaščitimo pred pravnimi zahtevki. Merila, ki se uporabljajo za določanje naših obdobij 
hrambe, so: (i) trajanje postopka prijave; (ii) trajanje našega stalnega odnosa z vami; (iii) pravna 
obveznost, ki velja za nas; (iv) veljavni zakoni o omejitvah, pravdnih sporih ali regulativnih preiskavah.  

Osebne podatke za neaktivne račune lahko odstranimo iz naše zbirke podatkov v skladu z veljavnimi 
pravnimi ali regulativnimi obveznostmi. Poleg tega lahko družba Stanley Black & Decker iz naše 
zbirke podatkov kadar koli in brez navedbe razloga izbriše osebne podatke o vas (vključno z vašim 
življenjepisom). Zato vas prosimo, da obdržite svojo kopijo posredovanih osebnih podatkov.  

6. Pasivno zbiranje podatkov: Piškotki in podobna tehnologija 

Mi in naši ponudniki storitev na spletnem mestu Kariere uporabljamo »piškotke« in podobne 
tehnologije. Za več informacij glejte naš pravilnik o piškotkih in podobnih tehnologijah.  

7. Izbire in dostop 

Odvisno od države vašega prebivališča imate morda določene izbire in pravice v skladu z veljavno 
zakonodajo. Te lahko vključujejo pravice do dostopa, popravka, posodabljanja, prepovedi obdelave, 
omejevanja ali izbrisa osebnih podatkov ali ugovora k obdelavi osebnih podatkov. Če se registrirate 
na spletnem mestu Kariere, lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, jih pregledate in spremenite, 
tako da se prijavite na spletno mesto Kariere in posodobite podatke o računu. Če želite spremeniti 
osebne podatke, ki ste jih že poslali v obravnavo za določeno delovno mesto, posodobite svoj profil in 
ponovno oddajte prijavo za to delovno mesto. 

Če želite uveljavljati katero od svojih pravic ali želite zahtevati prejem elektronske kopije vaših 
osebnih podatkov za namene prenosa drugemu podjetju (v kolikor vam to pravico do prenosljivosti 
podatkov zagotavlja veljavna zakonodaja), lahko stopite v stik z nami na : Spletni obrazec za 
zasebnost (onetrust.com) ali PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v 
skladu z veljavno zakonodajo. Morda bomo morali od vas zahtevati dodatne osebne podatke, da 
preverimo vašo identiteto in se zaščitimo pred goljufivimi zahtevami.   

mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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Kadar se zanašamo na vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da kadar 
koli prekličete svoje soglasje. Kadar koli lahko zahtevate, da prenehamo uporabljati vaše osebne 
podatke za namene zaposlovanja. 

Upoštevajte, da so lahko nekateri osebni podatki izvzeti iz takšnih zahtev v skladu z veljavnimi zakoni 
o varstvu podatkov ali drugimi zakoni in predpisi.  

V skladu s kalifornijsko zakonodajo imajo kandidati, ki so prebivalci Kalifornije, posebne pravice glede 
svojih osebnih podatkov. Za več informacij si oglejte naše dodatne informacije za prebivalce 
Kalifornije spodaj. 

Vaše pravice – prebivalci EGP, Združenega kraljestva in Švice 

Če se nahajate v pristojnosti EGP, imate morda naslednje pravice do varstva podatkov: 

● Pravica do dostopa, posodobitve ali izbrisa podatkov, ki jih imamo o vas. Kadarkoli je to 
mogoče, lahko do svojih osebnih podatkov dostopate, jih posodobite ali zahtevate izbris 
neposredno v razdelku nastavitev računa. Če teh dejanj ne morete izvesti sami, stopite v stik 
z nami, da vam pomagamo. 

● Pravica do popravka. Imate pravico do popravka vaših osebnih podatkov, če so ti podatki 
netočni ali nepopolni. 

● Pravica do ugovora. Imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov. 

● Pravica do omejitve. Imate pravico zahtevati, da v določenih okoliščinah omejimo obdelavo 
vaših osebnih podatkov. 

● Pravica do prenosljivosti podatkov. Imate pravico do kopije osebnih podatkov, ki jih imamo o 
vas, v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabljeni obliki. 

● Pravica do preklica soglasja. Prav tako imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje, 
če smo se zanašali na vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. 

● Pravica do pritožbe pri organu za varstvo podatkov. Imate pravico, da se pritožite organu za 
varstvo podatkov o našem zbiranju in uporabi vaših osebnih podatkov. Za več informacij 
stopite v stik z lokalnim organom za varstvo podatkov v EGP. 

8. Kontaktni podatki nadzornega organa in pritožbe 

Če želite vložiti pritožbo glede tega, kako družba Stanley Black & Decker obdeluje vaše osebne 
podatke, se lahko obrnete na nas z našim spletnim obrazcem za zasebnost (onetrust.com) ali 
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com, ali pa se obrnete na odgovorno osebo za varstvo podatkov 
družbe Stanley Black & Decker, ki je odgovorna za vašo državo ali regijo, če je to primerno, tukaj. Če 
menite, da smo kršili katero od pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri 
nadzornem organu ali drugi regulativni agenciji za vašo državo ali regijo. Seznam nadzornih organov 
EGP je na voljo tukaj. 

9. Varnost 

Uporabljamo razumne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe, namenjene varovanju 
osebnih podatkov v naši organizaciji. Žal noben sistem za prenos ali shranjevanje podatkov ne more 
biti 100-odstotno varen. Če imate razlog za domnevo, da vaša interakcija z nami ni več varna, nas 
nemudoma obvestite v skladu s spodnjim razdelkom »Stik z nami«. 

Družba Stanley Black & Decker zavrača, kolikor to dovoljujejo veljavni zakoni, kakršno koli 
odgovornost zase ter za svoje podružnice in izvajalce za kakršne koli osebne podatke, ki jih družba 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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SBD zbira v zvezi z vašo aplikacijo, ki je izgubljena, zlorabljena, nezakonito dostopna, razkrita, 
spremenjena ali uničena ali ni pravočasno dostavljena na našo spletno stran Kariere. 

10.  Avtomatizirana obdelava 

Uporabljamo lahko avtomatizirana orodja, ki nam pomagajo pri obdelavi in ocenjevanju prijav za 
zaposlitev. Ta orodja uporabljajo kompleksne algoritme in tehnologijo strojnega učenja za pomoč pri 
naslednjih postopkih. 

• Minimalne zahteve. Z avtomatskimi orodji ugotavljamo, ali na podlagi podatkov, ki ste nam 
jih posredovali, izpolnjujete minimalne zahteve za delovno mesto. Na primer, če se za 
delovno mesto zahteva tri leta izkušenj kot razvijalec programske opreme, bodo ta orodja 
analizirala izbire, ki jih označite v obrazcih, ki jih oddate prek spletnega mesta Kariere, in/ali 
besede in besedilne vzorce, zbrane v povezavi z vašo prijavo, da ugotovijo, ali so te izkušnje 
prisotne ali ne.  

• Ocena ujemanja za delovno mesto. Uporabljamo avtomatizirana orodja, da vaši aplikaciji 
dodelimo odstotno vrednost, ki oceni, kako ustrezno je ujemanje vaše prijave z zahtevami 
ciljne vloge. Naša orodja se lahko pri dodeljevanju teh odstotkov zanašajo na več dejavnikov, 
ki se lahko razlikujejo glede na zaposlitev. Na primer, za nekatera delovna mesta so lahko 
posebne praktične izkušnje pomembnejše od certifikatov, pri drugih pa je lahko obratno. Na 
podlagi analize lahko naša avtomatizirana orodja zaposlenim v družbi Stanley Black & Decker 
zagotovijo pregled kandidatov, ki so potencialno usposobljeni za ustrezno delovno mesto. 
Zaposleni pri družbi Stanley Black & Decker bo nato ocenil ta priporočila in na podlagi naših 
standardnih postopkov stopil v stik s kandidati in opravil razgovor. 

11. Pravo, ki se uporablja za prijavo na delovno mesto 

Gradivo za prijavo vam omogoča, da se prijavite za delovna mesta po vsem svetu, kot prednost 
centralizirane globalne funkcije zaposlovanja pri družbi Stanley Black & Decker. To spletno mesto 
Kariere deluje iz Združenih držav Amerike. V skladu s tem bodo vsi osebni podatki, ki jih pošljete na 
spletno mesto Kariere, zbrani v Združenih državah in zanje veljajo zakoni ZDA. Če delimo vaše 
osebne podatke s podružnico v drugi državi v vlogi potencialnega delodajalca, bo podružnica z vašimi 
osebnimi podatki ravnala v skladu s tem obvestilom. Vse odločitve v zvezi z zaposlovanjem ali 
drugimi zaposlitvenimi odločitvami bo sprejemala podružnica, ki zaposluje, v skladu z zakoni države, v 
kateri se bo delovno mesto opravljalo.  

12. O otrocih 

Spletno mesto Kariere je namenjeno posameznikom, starim najmanj 18 let, in ni namenjeno otrokom, 
mlajšim od 18 let. Zato zavestno ne zbiramo osebnih podatkov od posameznikov, mlajših od 18 let. 
Če izvemo, da smo nenamerno zbrali osebne podatke osebe, mlajše od 18 let, bomo te podatke čim 
prej izbrisali iz naših datotek. 

13. Spremembe obvestila 

To obvestilo lahko občasno spremenimo. Ko bomo to storili, bomo posodobili zgornji datum 
»Nazadnje posodobljeno«, ki bo navajal, kdaj bodo te spremembe začele veljati. Vsi podatki, ki so 
zbrane prek gradiva prijave, so zajete v Obvestilu, ki velja v času, ko so ti podatki zbrani.  

14. Stik z nami 

Če imate vprašanja, zahteve ali pritožbe, lahko stopite v stik z nami tako, da izpolnite naš obrazec na 
spletnem obrazcu o zasebnosti (onetrust.com) ali po elektronski pošti na naslov 
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. 

Za kandidata v EGP je subjekt SBD, pri katerem ste se prijavili na delovno mesto, upravljavec vaših 
osebnih podatkov, vprašanja, zahteve ali pritožbe pa lahko pošljete na zgornji e-poštni naslov. 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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Ker e-poštna komunikacija ni vedno varna, vas prosimo, da v svoja e-poštna sporočila ne vključite 
občutljivih podatkov. 
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Dodatne informacije za prebivalce Kalifornije 

To obvestilo o zasebnosti opisuje osebne podatke, ki jih zbiramo ali obdelujemo o prebivalcih 
Kalifornije v zvezi z gradivom prijave in uporabo našega spletnega mesta Kariere, kako uporabljamo, 
delimo in varujemo te osebne podatke ter kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, 
ki jih zbiramo ali obdelujemo. 

Osebni podatki, ki jih zbiramo in delimo, in za kakšen namen 

V zadnjih 12 mesecih smo zbrali in/ali dali v skupno rabo naslednje osebne podatke obiskovalcev, ko 
so v interakciji z našim spletnim mestom Kariere, kot je podrobno opisano zgoraj v naslednjih 
razdelkih: 

• podatki, zbrani ali prejeti od vas; 

• podatki, zbrani s piškotki in drugimi spletnimi tehnologijami in 

• podatki, zbrani iz drugih virov. 

V zadnjih 12 mesecih smo zgornje podatke delili s kategorijami tretjih oseb, ki so obravnavane zgoraj 
v razdelkih z naslovom: 

• podatki, ki se delijo z namenom zagotavljanja naših storitev; 

• podatki, ki jih delimo z našimi ponudniki storitev; 

• podatki, razkriti v povezavi s poslovnimi transakcijami; 

• podatki, ki se delijo s tretjimi osebami za trženje njihovih izdelkov ali storitev, in 

• podatki, razkriti zaradi naše zaščite in zaščite drugih; 

vaše osebne podatke uporabljamo za različne namene, navedene v zgornjem razdelku z naslovom 
»Uporaba podatkov«. 

Shine the Light: V skladu s členom 1798.83 kalifornijskega civilnega zakonika lahko vsako leto 
zahtevate informacije o razkritju vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega 
trženja. Osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami za namene neposrednega trženja. 

Občutljivi osebni podatki, ki jih zbiramo in delimo, in za kakšen namen 

V zadnjih 12 mesecih smo zbirali in/ali delili naslednje občutljive osebne podatke (kot jih določa 
CPRA) od kandidatov, ko so predložili gradivo prijave,  

• rasa; 

• vera;  

• etnična pripadnost;  

• narodnost ali nacionalno poreklo; 

• spolno življenje ali prakse ali spolna usmerjenost; 

• medicinski ali zdravstveni podatki (vključno s statusom invalidnosti); 

• genetski ali biometrični podatki; 

• biometrične predloge; 

• politična ali filozofska prepričanja;  
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• članstvo v politični stranki ali sindikatu;  

• finančni podatki in podatki o bančnih računih; in 

• natančni podatki o položaju. 

Te občutljive osebne podatke lahko uporabimo za namene izvajanja storitev za naše podjetje, 
zagotavljanja storitev, kot jih zahtevate, in zagotavljanja varnosti in celovitosti našega poslovanja, 
infrastrukture in posameznikov, s katerimi komuniciramo.  To vključuje, brez omejitev, sprejemanje in 
obdelavo vaše prošnje za zaposlitev, ocenjevanje vaše primernosti za položaj, za katerega se 
prijavljate, izvajanje preverjanj ozadja, analiziranje in spremljanje raznolikosti, zagotavljanje ponudbe 
(po naši presoji), izpolnjevanje upravnih funkcij, skladnost z zakonodajo, pravnim postopkom ali 
zahtevami vladnih ali regulativnih organov, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.  

Vaše pravice kot prebivalec Kalifornije 

V skladu s kalifornijsko zakonodajo imajo kandidati, ki so prebivalci Kalifornije, posebne pravice glede 
svojih osebnih podatkov. Za te pravice veljajo nekatere izjeme, opisane spodaj. Po potrebi bomo na 
večino zahtev odgovorili v 45 dneh, razen če bo razumno potrebno podaljšati odzivni čas. 

Pravica do popravka netočnih podatkov 

Imate pravico zahtevati, da popravimo netočne osebne podatke o vas, ob upoštevanju narave 
osebnih podatkov in namenov obdelave osebnih podatkov. Po prejemu takšne zahteve bomo 
uporabili komercialno razumna prizadevanja za popravek netočnih osebnih podatkov. 

Pravica do razkritja podatkov 

Imate pravico zahtevati, da razkrijemo določene osebne podatke, ki smo jih zbrali o vas, kot so: 

• Kategorije osebnih podatkov, ki jih je družba SBD zbrala o vas v zadnjih 12 
mesecih. 

• Kategorije virov osebnih podatkov, ki jih je družba SBD zbrala o vas v zadnjih 
12 mesecih. 

• Poslovni ali komercialni namen družbe SBD za zbiranje teh osebnih podatkov. 

• Kategorije tretjih oseb, s katerimi družba SBD deli te osebne podatke. 

• Posebni deli osebnih podatkov, ki jih družba SBD zbira o vas. 

• Če je družba SBD vaše osebne podatke razkrila tretji osebi za poslovne 
namene, seznam vrst osebnih podatkov, ki jih je prejela vsaka kategorija 
prejemnika. 

Pravica do omejitve naše uporabe vaših občutljivih osebnih podatkov 

Kadar koli nam lahko naročite, da omejimo uporabo vaših občutljivih osebnih podatkov na tiste, ki so 
potrebni za izvajanje storitev (tj. obdelavo vaše prijave). V primeru, da podate takšno zahtevo, vaših 
občutljivih osebnih podatkov ne bomo drugače obdelovali, delili ali uporabljali brez vašega soglasja.  

Pravica do zavrnitve prodaje ali deljenja osebnih podatkov 

Imate pravico, da zavrnete prodajo ali skupno rabo svojih osebnih podatkov za namene 
medkontekstualnega oglaševanja.  

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo ali delimo z drugimi in vam zato ne nudimo nobenega 
mehanizma za uveljavljanje pravice do zavrnitve.  
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Pravica do nediskriminacije 

Imate pravico, da niste diskriminirani za uveljavljanje zgoraj opisanih pravic do zasebnosti v Kaliforniji. 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov 

Imate pravico zahtevati, da izbrišemo vse vaše osebne podatke, zbrane od vas in hranjene, ob 
upoštevanju določenih izjem. Po prejemu preverjene zahteve za izbris vaših osebnih podatkov bomo 
to storili, razen če zakon ne dovoljuje drugače. 

Kako uveljavljate te pravice 

Preverljivo zahtevo za potrošnika nam lahko pošljete za razkritje ali izbris osebnih podatkov, tako da 
kliknete tukaj: Spletni obrazec za zasebnost (onetrust.com). 

Lahko pa nas tudi pokličete na +1 (888)997-6648 ali stopite v stik z nami z metodami, ki so navedene 
v razdelku »Stik z nami« zgoraj. 

Da bi zaščitili vašo zasebnost in varnost vaših podatkov, preverjamo zahteve potrošnikov. Vsi dodatni 
podatki, ki jih posredujete, bodo uporabljeni samo za preverjanje vaše identitete in za noben drug 
namen.  

Določite lahko pooblaščenega zastopnika, da v vašem imenu podaja zahteve. Pooblaščenemu 
zastopniku morate dati pisno dovoljenje za oddajo zahteve v vašem imenu in morda bomo zahtevali, 
da svojo identiteto potrdite neposredno pri nas. Druga možnost je, da lahko pooblaščeni zastopnik, ki 
je prejel pooblastilo v skladu z razdelki 4000-4465 zakonika o zapuščinskih pravicah, vloži zahtevo v 
vašem imenu. 

Pooblaščeni zastopniki 

Če želite vložiti zahtevo kot pooblaščeni zastopnik v imenu prebivalca Kalifornije, lahko uporabite 
zgoraj navedene metode oddaje.  Kot del našega postopka preverjanja lahko od vas zahtevamo, da 
predložite dokazilo o svojem statusu pooblaščenega zastopnika, kot je ustrezno.  Poleg tega lahko od 
posameznika, v imenu katerega vlagate zahtevo, zahtevamo, da potrdi svojo identiteto ali vaše 
dovoljenje za predložitev zahteve. 

 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f

