
PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI KS NALOŽBE D.D. 
  

Ta Pravila obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravila) opredeljujejo načine, vrsto, obseg in 

namene obdelave osebnih podatkov v družbi KS NALOŽBE d.d. (v nadaljevanju: družba), ter opisujejo 

pravice posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v družbi.  

Pravila se nanašajo na vse posameznike, katerih osebni podatki se v družbi obdelujejo (zaposleni, 

kandidati za zaposlitev, delničarji, člani nadzornega sveta, poslovni partnerji…).  

Pravila zavezujejo vsakogar, s katerim družba sodeluje ali ki deluje v imenu družbe in potrebuje dostop 

do osebnih podatkov. Upoštevati jih morajo zaposleni v družbi, pa tudi pogodbeni izvajalci, svetovalci 

in zunanji obdelovalci osebnih podatkov. 

  

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV 

 

Upravljavec osebnih podatkov je družba KS NALOŽBE, d.d., Dunajska 9, Ljubljana 

Tel: 01 300 14 00 

Mail: info@ks-nalozbe.com 

 

PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMEN IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO 

 

Na podlagi zakona obdelujemo osebne podatke delničarjev, njihovih morebitnih pooblaščencev in 

zastopnikov za namen izvedbe skupščin, izplačilo dividend, obveščanje delničarjev, plačilo davka. Za ta 

namen obdelujemo njihove identifikacijske in kontaktne podatke in druge podatke na podlagi veljavne 

zakonodaje, kakor tudi osebne podatke, ki nam jih posameznik prostovoljno posreduje. V primeru, da 

je delničar pravna oseba, obdelujemo tudi osebne podatke o zastopnikih, dejanskih lastnikih pravne 

osebe in kontaktnih osebah te pravne osebe. Osebne podatke pridobimo iz Centralnega registra pri 

Klirinško depotni družbi ali pa neposredno od posameznika.  

 

Na podlagi zakona oziroma našega zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke zaposlenih v 

družbi in sicer za namen sklenitve in izvajanja pogodbe o zaposlitvi, posredovanja podatkov 

upravičenim uporabnikom, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na zagotavljanje preventivnih 

zdravstvenih pregledov, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in požarne varnosti ter 

izvajanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov in pogodb. Za ta namen obdelujemo osebne 

podatke, določene s predpisi, podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb o zaposlitvi in 

podatke na podlagi zakonitih interesov družbe.  

 

Za namen izbire kandidata za objavljeno prosto delovno mesto na podlagi zakona obdelujemo tudi 

osebne podatke iskalcev zaposlitve, in sicer podatke, ki jih sporoči iskalec zaposlitve, ki so potrebni za 

izvedbo postopka izbire.  

 

Za namen sklenitve in izpolnjevanja obveznosti in uveljavljanja pravic iz podjemnih, avtorskih ali drugih 

pogodb na podlagi zakona ter pogodbe obdelujemo osebne podatke fizičnih oseb, ki za družbo 

opravljajo dela na podlagi takšne pogodbe. Za ta namen obdelujemo le tiste podatke, ki jih 

potrebujemo za sklepanje in izvajanje pogodbe. 

 

Na podlagi zakona obdelujemo tudi osebne podatke članov nadzornega sveta in kandidatov za člane 

nadzornega sveta, in sicer za namen sklicevanja sej, udeležbe na sejah, izplačevanje sejnine, vpisa v 

sodni register, izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti, preverjanje izpolnjevanja kriterijev 



primernosti člana nadzornega sveta ali kandidata za člana nadzornega sveta. Za ta namen obdelujemo 

le tiste podatke, ki jih določajo predpisi.  

 

Za namen organizacije ali soorganizacije prireditev ter pošiljanje vabil na dogodke lahko na podlagi 

privolitve obdelujemo tudi osebne podatke udeležencev dogodkov, ki jih organizira ali soorganizira 

družba, pri čemer v ta namen obdelujemo le njihove kontaktne podatke.  

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

 

Osebne podatke družba obdeluje in hrani le dokler ni izpolnjen namen, zaradi katerega se zbirajo 

osebni podatki oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe za vsak posamezen oseben podatek. 

 

UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV TER PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE 

DRŽAVE 

 

Družba osebnih podatkov ne deli s tretjimi osebami, jih ne razkriva in jih ne prenaša v organizacije oz. 

družbe, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije (jih ne prenaša v tretje države).  

 

Družba lahko podatke posreduje drugim uporabnikom, kot so npr. državni organi, revizijske hiše, 

zavodi in druge inštitucije, ko nam to nalaga zakon oziroma če obstaja za to zakonit interes.  

 

Obdelovalci osebnih podatkov so pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za izvajanje posameznih 

storitev obdelave, lahko pa tudi zunanji izvajalci (pogodbeni obdelovalci), ki upravljavcu zagotavljajo 

določene storitve, dogovorjene s sklenjenimi pogodbami. V primeru, ko obdelavo osebnih podatkov v 

imenu upravljavca izvaja drug obdelovalec, ima družba z njim sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi 

osebnih podatkov. 

 

KATERE PRAVICE IMATE SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO? 

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov KS NALOŽBE, d.d., finančne naložbe, Dunajska 9, Ljubljana ali na 

elektronski naslov: info@ks-nalozbe.com s pripisom »osebni podatki«, lahko zahtevate:  

 dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;  

 popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;  

 omejitev obdelave osebnih podatkov;  

 izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali  

 obdelavi ugovarjate.  

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od 

prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju 

kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo 

tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi 

podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da 

dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski 

pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,  e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni 

podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

  



OBVEZNOST ZAGOTOVITVE OSEBNIH PODATKOV 

 

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih 

obveznosti in tiste podatke, ki jih mora družba obdelovati v skladu z zakonsko opredeljenimi 

obveznostmi (npr. v skladu z delovnopravnimi predpisi, predpisi s področja davkov…). Če zahtevanih 

osebnih podatkov družbi ne posredujete oz. se z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za 

izvajanje aktivnosti družbe, pogodbenega razmerja oziroma ki jih družba obdeluje zaradi veljavne 

zakonodaje, ne strinjate, družba storitve ne bo mogla izvajati. 

 

DODATNE INFORMACIJE, KADAR PODATKI NISO PRIDOBLJENI NEPOSREDNO OD POSAMEZNIKA 

 

V primeru, da družba osebnih podatkov posameznikov ne pridobi neposredno od posameznika, na 

katerega se nanašajo, na primer v primeru pridobitve osebnih podatkov o delničarjih od Klirinško 

depotne družbe, družba v zvezi z le-temi zagotovi (dodatne) informacije posamezniku, s katerimi 

posameznik še ni seznanjen, in sicer v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov, vendar 

najpozneje v enem mesecu. Če se ti osebni podatki uporabijo za komuniciranje s posameznikom, 

družba posamezniku zagotovi dodatne informacije najpozneje ob prvem komuniciranju z njim. 

Dodatne informacije so vključene v ta Pravila obdelave osebnih podatkov in so posameznikom na voljo 

na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com 

 

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV IN PROFILIRANJE 

 

V družbi vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali podobnimi učinki 

sprejemajo zaposleni ali pogodbeni partnerji ob ustrezni informacijski podpori, avtomatizirano pa se 

odločitve ne sprejemajo. Posameznik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na 

avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima učinke v zvezi z njim, ali na podoben 

način nanj znatno vpliva, razen v določenih primerih, ki izhajajo iz Uredbe GDPR. 

 

Profiliranje oziroma obdelava osebnih vidikov posameznikov se v družbi ne izvaja.  

 

NA KOGA SE LAHKO OBRNETE V ZVEZI Z VAŠIMI PRAVICAMI OZIROMA OBDELAVO OSEBNIH 

PODATKOV 

 

V primeru vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v družbi nam lahko pišete na naslov KS 

NALOŽBE, d.d., finančne naložbe, Dunajska 9, Ljubljana ali na elektronski naslov: info@ks-nalozbe.com 

s pripisom »osebni podatki«. 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

Ta Pravila se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, 

kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije. 

Vsakokrat veljavna verzija Pravil je objavljena na spletni strani www.ks-nalozbe.com 

 

 

  

 

http://www.ks-nalozbe.com/
http://www.ks-nalozbe.com/

