
 

IZJAVA O SOGLASJU: 
 

 
1. Dovoljujem, da se v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov obdelujejo moji 

osebni podatki, ki jih CHR Partners, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana pridobi od 

mene in tretjih oseb v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje, in sicer glede 

naslednjih namenov: 

• za namene iskanja meni primerne karierne priložnosti   

• posredovanja mojih osebnih podatkov bodočim delodajalcem oziroma naročnikom 

storitev  v Sloveniji in tujini, tako tistim za katere je v času posredovanja obstajalo 

meni poznano odprto delovno mesto za katero se prijavljam, kot tudi vsem tistim 

bodočim delodajalcem oziroma naročnikom storitev, ki so lahko kasneje  s strani 

CHR Partners d.o.o. identificirani kot primerni delodajalci  oziroma naročniki mojih 

storitev glede na mojo izobrazbo, izkušnje in karierne preference. 

2. Dovoljujem, da CHR Partners d.o.o. segmentira moje osebne podatke z namenom definirati 
moj profesionalni profil, ki bo omogočil CHR Partners d.o.o., da bo uspešneje ponujala 
primerne kandidate za zaposlitev družbam, ki iščejo kadre. 

3. Seznanjen sem, da lahko za namene iz prvega odstavka moje osebne podatke obdelujejo tudi  
družbe s katerimi  ima CHR Partners sklenjeno pogodbo o sodelovanju oziroma za katere CHR 
Partners d.o.o. posreduje pri iskanju primernega kadra. 

4. CHR Partners osebne podatke ki jih obdeluje za namene iz prvega odstavka, hrani do preklica 
moje privolitve oziroma tako dolgo kot je to opredeljeno v CHR Partners politiki zasebnosti 
(http://www.chr-partners.com/#privacy_policy_popup). Enako velja za obdelavo teh 
podatkov v družbah, katerim so bili osebni podatki posredovani za isti namen.  

5. Kadarkoli lahko začasno ali trajno prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov za 
namene iz prvega in drugega odstavka ali zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje 
ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami z zahtevo poslano na naslov CHR 
Partners, d.o.o., Beethovnova 6, 1000 Ljubljana ali chr@chr-partners.com. Preklic privolitve ne 
vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pravice 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki so opisani v naši politiki zasebnosti 
(http://www.chr-partners.com/#privacy_policy_popup). 

6. Seznanjen sem, da za obdelavo osebnih podatkov velja politika zasebnosti CHR Partners, d.o.o., 
Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana objavljena na (http://www.chr-
partners.com/#privacy_policy_popup) 

 
 


