
Izjava o varovanju osebnih podatkov 

 

Kaj se zgodi z mojimi podatki? 

Osebne podatke (podatki), ki jih v vaši prijavi posredujete podjetju Novartis Group za delovno mesto, za katerega 
se prijavljate (Novartis), bo v imenu podjetja Novartis Pharma AG gostila in hranila Kenexa BrassRing LLC, družba 
z omejeno odgovornostjo s sedežem na naslovu: 343 Winter Street, Waltham, MA ZDA (oz. družba, ki jo bo 
nasledila ali zamenjala). 

 

Kako so moji podatki uporabljani? 

Vaše podatke, kot so ime, pretekla delovna mesta idr, lahko podjetje Novartis in katero koli drugo podjetje iz 
skupine Novartis Group v drugih državah po svetu uporablja samo za namene zaposlovanja; v te namene jih 
lahko uporabljajo tudi tretje osebe (kot so agencije in dobavitelji IT-sistemov), ki podjetjem iz skupine Novartis 
Group pomagajo pri postopku zaposlovanja. Zato so vaši podatki lahko preneseni iz vaše matične države v druge 
države po svetu, kar vključuje tudi države, ki morda ne zagotavljajo enake stopnje zaščite vaših podatkov, kot jo 
zagotavlja vaša država. Kljub temu si bomo prizadevali, da bodo podatki, ki bodo preneseni v podatkovne baze 
podjetja Novartis Group v tovrstnih državah, ustrezno zaščiteni. 

 

Če bo odgovor na vašo prijavo pozitiven, so vaši podatki lahko obdelani za kadrovske zadeve in namene 
upravljanja. 

 

Kako dolgo bodo moji podatki hranjeni? 

V primeru, da bo vaša prijava zavrnjena, bodo podatki, ki jih posredujete v vaši prijavi, v podatkovni bazi za 
kandidate hranjeni še 12 mesecev po tem, ko ste posredovali svoj življenjepis, oz. dlje, če ste še zmeraj med 
kandidati za prosto delovno mesto. Do vaših podatkov bodo lahko dostopali ponudniki zaposlitve v hčerinskih 
podjetjih skupine Novartis Group in v njenih povezanih družbah po svetu, ki vas lahko kontaktirajo, če se 
ustrezno delovno mesto odpre. Če vaš življenjepis podjetju Novartis posreduje agencija za zaposlovanje, bodo 
podatki, ki jih posreduje agencija, hranjeni še 24 mesecev po prejetju ali dlje, če ste še zmeraj med kandidati za 
prosto delovno mesto. Če ste se prijavili za prosto delovno mesto v Združenih državah, bodo vaši podatki 
hranjeni še 36 mesecev (ali dlje, če tako zahteva zakon) po tem, ko je postopek zaposlovanja za to delovno 
mesto bil zaključen – to velja za podatke, ki jih posredujete vi in/ali agencija za zaposlovanje v vašem imenu.< 

  

Kako lahko svoje podatke posodobim ali izbrišem? 

Če bi svoje podatke radi izbrisali, kliknite tukaj, da nam pošljete e-pošto. Nove podatke s posodobljenimi 
podrobnostmi lahko ponovno kadar koli posredujete preko našega spletnega mesta. 

 

Kdo odgovarja za moje podatke? 

Za vaše osebne podatke odgovarja in jih upravlja podjetje Novartis Pharma AG, ustanovljeno v skladu z 
zakonodajo Švice in s sedežem v švicarskem mestu Basel, ter podjetje skupine Novartis Group, za čigar delovno 
mesto se prijavljate. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o vaših osebnih podatkih, kliknite tukaj in nas 
kontaktirajte. 

 

Pravilnik o zasebnosti skupine Novartis Company Group 
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