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POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo varuje osebne podatke skladno z internimi 
akti in vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke 
obdelujemo na zakonit in pregleden način, skladno z zakonitimi in določenimi nameni. Podatke 
varujemo na način, da so ustrezno zavarovani pred nedovoljeno in nezakonito obdelavo ter nenamerno 
izgubo, uničenjem ali poškodbo.  
 
Dostopi do podatkov so omogočeni in odobreni le pooblaščenim osebam, izključno na podlagi 
upravičene delovne potrebe. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja 
ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države. Podatki se posredujejo tretjim 
osebam le na podlagi veljavne pravne podlage oz. če tako določa zakonodaja ali pogodba o pogodbeni 
obdelavi. 
 
V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov nas lahko kontaktirate 
preko elektronskega naslova: gdpr@talum.si. 
 
TALUM d.d. Kidričevo obdeluje vaše osebne podatke preko spletne strani v naslednjih primerih: 
 

- OBRAZEC: KONTAKT 
Če želite stopiti v kontakt z nami, nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-
sporočilo. 

- Podatki, ki jih obdelujemo: ime/priimek, e-pošta, zadeva, sporočilo. 
- Pravna podlaga: privolitev. 
- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, 

pooblaščene osebe upravljalca. 
- Rok hrambe: do zaključka komunikacije oz. do izpolnitve namena. 

Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali 
izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti 
podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po 
elektronski pošti na naslov gdpr@talum.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z 
veljavno zakonodajo. 

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča 
pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 
 

- OBRAZEC: POVPRAŠEVANJE 
Če želite stopiti v kontakt z nami z namenom povpraševanja, nas lahko kontaktirate preko spletnega 
obrazca ali nam pošljete e-sporočilo. 

-  Podatki, ki jih obdelujemo: ime/priimek, naziv podjetja, naslov, pošta in kraj, telefon/GSM, e-
pošta, sporočilo. 

- Pravna podlaga: privolitev. 
- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, 

pooblaščene osebe upravljalca. 
- Rok hrambe: do zaključka komunikacije oz. do izpolnitve namena. 
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- Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali 
izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti    
podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po 
elektronski pošti na naslov gdpr@talum.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z 
veljavno zakonodajo. 

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča 
pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
- OBRAZEC: ZAPOSLITVENI OBRAZEC 

Če želite stopiti v kontakt z nami z namenom ponudbe oziroma prijave na razpisno delovno mesto, nas 
lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-sporočilo. 

- Podatki, ki jih obdelujemo: delovno mesto/št. obrazca razpisnega delovnega mesta, ime in 
priimek, naslov, pošta in kraj, leto rojstva, e-pošta, telefon/GSM, strokovna izobrazba ali poklic, 
znanje tujih jezikov, želeno področje dela, ostala pridobljena znanja ali kompetence, 
življenjepis. 

- Pravna podlaga: privolitev. 
- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, 

pooblaščene osebe upravljalca. 
- Rok hrambe: 5 let. 

Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali 
izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti 
podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po 
elektronski pošti na naslov gdpr@talum.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z 
veljavno zakonodajo. 

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča 
pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
- OBRAZEC: PRIJAVNI OBRAZEC ZA VODENE OGLEDE PROIZVODNJE 

Če želite stopiti v kontakt z nami z namenom prijave za vodeni ogled proizvodnje, nas lahko 
kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-sporočilo. 

- Podatki, ki jih obdelujemo: organizacija, ime organizacije, starostna skupina, želeni datum 
ogleda, ura prihoda, področja, število udeležencev, kontaktna oseba, e-pošta, telefon. 

- Pravna podlaga: privolitev. 
- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, 

pooblaščene osebe upravljalca. 
- Rok hrambe: 3 leta. 

Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali 
izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti 
podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po 
elektronski pošti na naslov gdpr@talum.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z 
veljavno zakonodajo. 

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča 
pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
 
 

Kidričevo, 25. 1. 2023 


