Izjava o zaštiti osobnih podataka
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Bednjanska 14, Zagreb, OIB:
46406681143, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem
subjekta 080719006, temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova
ovlašteno je obavljati poslove neživotnog osiguranja. U obavljanju svoje registrirane
djelatnosti kao voditelj obrade osobnih podataka obrađujemo osobne podatke poštujući sve
relevantne zakone i propise.
Prilikom obrade osobnih podataka poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere
kako bismo osigurali primjerenu razinu sigurnosti.
Izjava o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Izjava) sadrži ključne informacije koje se
odnose na upravljanje osobnim podacima. O svojim pravima i obvezama temeljem ove Izjave
možete više saznati od našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Ova Izjava sastavni je dio privole za obradu vaših podataka. Osobne podatke čuvat ćemo dok
god je to potrebno za ostvarivanje svrhe.
Osnovne svrhe za upravljanje osobnim podacima su sljedeće:
 Obrada podatka u svrhu zapošljavanja
Društvo će vaše osobne podatke upotrebljavati u svrhu:
- utvrđivanja ispunjavate li uvjete raspisanog natječaja za radno mjesto u kojem slučaju
obradu temeljimo na poduzimanju radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Obrada
osobnih podatka u ovome slučaju je nužna kako bi mogli utvrditi udovoljavaju li vaše
kvalifikacije uvjetima prijave na slobodno radno mjesto. Ako pojedine podatke odbijete dati
nećemo biti u mogućnosti uključiti vas u raspisani natječaj,
- procjene ispunjavaju li vaše kvalifikacije uvjete prijave na eventualno slobodno radno
mjesto u Društvu i kontakta u slučaju ispunjavanja. U ovim slučajevima obradu temeljimo na
vašoj privoli.
 Obrazac Kontakti
Prilikom ispunjavanja obrasca Kontakti na našim internetskim stranicama upravljamo
adresom unesene elektroničke pošte te imenom i prezimenom u svrhe slanja odgovora na vaša
postavljena pitanja.
 Internetska stranica
Pri svakoj posjeti internetskoj stranici Hrvatskog kreditnog osiguranja d.d. vaša IP adresa
sprema se u datoteke zapisnika internetskog poslužitelja. Prikupljene osobne podatke ne
obrađujemo i ne povezujemo ih s drugim (osobnim) podacima.
Temeljna prava i povlačenje privole možete ostvarivati putem elektroničke pošte
(dpo@hkosig.hr) ili putem poštanskog ureda na adresu: Bednjanska 14, 10000 Zagreb;
Republika Hrvatska.
Na temelju povlačenja privole, a od trenutka primanja vaše izjave o povlačenju, prestat ćemo
koristiti vaše osobne podatke. Povlačenje ne utječe na zakonitost naših obrada, koje smo
provodili do trenutka primanja izjave o povlačenju.

Temeljna prava Ispitanika kod obrade osobnih podataka
Prilikom prikupljanja osobnih podataka obavijestit ćemo vas o
kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu
transparentnost
podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju
pohrane, mogućnosti povlačenja privole.
Možete provjeriti obrađujemo li vaše osobne podatke. U slučaju
obrade možete dobiti sljedeće informacije: svrhu obrade,
kategorije osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja
pristup podacima
kojima su možda osobni podaci otkriveni, razdoblje u kojem će
osobni podaci biti pohranjeni i pravo na podnošenje pritužbe
nadzornom tijelu.
Možete zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo ili
pravo na ispravak
dopunimo vaše osobne podatke.
Možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka bez
brisanje
nepotrebnog odgađanja (npr. nakon povlačenja privole).
(pravo na zaborav)
Možete u pojedinim situacijama zatražiti ograničenje obrade (na
pravo na ograničenje
primjer kada je točnost podataka osporavana ili kada ispitanik
obrade
želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke).
Možete od nas dobiti vaše poslane osobne podatke u čitljivom
obliku, a potom iste podatke možete predati drugom voditelju
pravo na prenosivost
obrade, odnosno možete od nas zatražiti da mi osiguramo
prijenos tih osobnih podataka.
Možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, pa
pravo na prigovor
ćemo nakon uloženog prigovora te podatke prestati obrađivati.
pravo usprotiviti se
donošenju
Možete zatražiti da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji na
automatiziranih
automatiziranoj obradi (izradi profila):
pojedinačnih odluka
(profiliranje)
Možete u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu vaših
osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade
vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti
Pravo na podnošenje
podataka nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za
prigovora nadzornom
zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa
tijelu
drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost te nadzornom
tijelu unutar EU-a.

