Kdo smo mi?
Ključno gonilo za zagotavljanje A Better Tomorrow™ je naš etos, ki določa naše vrednote ter
usmerja našo kulturo in vedenje v celotni skupini ter zagotavlja organizacijo, ki je v primerna za
prihodnjo trajnostno rast. Teh pet ključnih vedenj je: drzno, hitro, spodbujeno, raznoliko in
odgovorno.
Pri BAT je način, kako dosegamo naše poslovne rezultate, temeljnega pomena za doseganje našega
namena za A Better Tomorrow™: etično ravnanje in skladnost z vrednotami, ki jih izraža naš etos,
bosta zagotovila dolgoročno trajnostno poslovanje, ki izpolnjuje pričakovanja naših potrošnikov,
zaposlenih, investitorjev in družbe kot celote.
Pri BAT smo zavezani zaščiti zasebnosti naših kandidatov, pa tudi uporabnikov tega spletnega mesta
za zaposlovanje eRecruitment (»spletno mesto«). Zagotovili bomo, da se podatki, ki nam jih
posredujete (na primer preko tega spletnega mesta), uporabljajo samo za namene, določene v tem
obvestilu o zasebnosti. Zavezani smo k temu, da bomo ravnali odgovorno in pošteno v zvezi z zaščito
vaših pravic in svoboščin glede zasebnosti.
Za namene tega obvestila o zasebnosti in veljavne zakonodaje o varstvu podatkov (vključno z,
vendar ne omejeno na zakon Združenega kraljestva o varstvu podatkov 2018 (»UK DPA«) in Splošno
uredbo EU o varstvu podatkov, je glavno podjetje, odgovorno za vaše osebne podatke, podjetje
British-American Tobacco (Holdings) Limited, čigar naslov je Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (»BAT Holdings«).
Podjetje BAT Holdings je odgovorno za vse osebne podatke, ki jih:
•
•
•

navedete na tem spletnem mestu (npr. podrobnosti o registraciji, ime in priimek, e-poštni
naslov, podrobnosti o ozadju) ali
navedete enemu od naših zastopnikov za zaposlovanje s sedežem v Združenem kraljestvu v
okviru stalne ali začasne vloge (npr. e-poštni naslov, življenjepis, številka mobilnega
telefona) ali
navedete neodvisni agenciji za zaposlovanje, ki našim kolegom za zaposlovanje s sedežem v
Združenem kraljestvu v obravnavo posreduje vaše podatke (npr. e-poštni naslov,
življenjepis).

Prav tako lahko delimo ali prenesemo vaše podatke drugim podjetjem v skupini BAT. To je zato, ker
se morda prijavljate za delovno mesto (stalno ali začasno) v drugem podjetju skupine BAT in ima
podjetje BAT Holdings vlogo prvotnega prejemnika in je odgovorno za vaše osebne podatke, dokler
jih ne posreduje drugemu podjetju skupine BAT.
Trenutno je to drugo podjetje skupine BAT, ki prejme vaše osebne podatke, ki bo nato izključno
odgovorno za vse druge vaše osebne podatke, ki jim jih naknadno posredujete v zvezi s katero koli
prijavo na delovno mesto. Lahko vam pošljejo dodatno obvestilo o zasebnosti, podobno temu, če to
zahteva zakon.
Podjetja, ki so v tem kontekstu odgovorna za vaše podatke, so znana kot »upravljavci podatkov« in v
tem obvestilu o zasebnosti boste morda videli sklicevanja na to.
Če pa se prijavite za delovno meto (stalno ali začasno) pri drugem podjetju skupine BAT, ki je
navedeno v nadaljevanju, to obvestilom o zasebnosti velja za vso obdelavo vaših osebnih
podatkov v postopku prijave za delovno mesto (za lažjo uporabo smo skrajšali poimenovanje
teh podjetij na »osrednji subjekti« ali »osrednji subjekt«)). Ne pozabite, da če niste prepričani,
kateri osrednji subjekt velja za vas, nas kontaktirajte.

Osrednji subjekti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

British American Tobacco p.l.c;
British-American Tobacco (Holdings) Limited
BATLaw Limited
BATMark Limited
British American Tobacco (GLP) Limited
British American Tobacco (Investments) Limited
British American Tobacco Exports Limited
British American Tobacco UK Limited
Nicoventures Trading Limited

To obvestilo o zasebnosti nudi podrobnosti o tem, kako zbiramo, uporabljamo in obdelujemo vaše
osebne podatke in kako pri tem izpolnjujemo svoje zakonske obveznosti do vas. Vaša zasebnost nam
je pomembna in zavezani smo zaščiti in varovanju vaših pravic.
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Katere podatke zbiramo o vas in kako jih uporabljamo?
Od kod prihajajo podatki, ki jih uporabljamo o vas?
S kom delimo vaše podatke?
Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Kako zagotovimo, da so vaši podatki pri nas varni?
Kakšne so vaše pravice v skladu z zakonom o varstvu podatkov?
Avtomatizirano odločanje
Kako nas lahko kontaktirate?
Spremembe tega obvestila o zasebnosti

1. Katere podatke zbiramo o vas in
kako jih uporabljamo?
Spodaj si oglejte informacije, ki določajo, katere osebne podatke hranimo o vas, razlog, zakaj jih
uporabljamo, in zakon, ki nam to dovoljuje.

Za kakšen namen uporabljamo vaše podatke?
Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje, da lahko odgovorimo na kakršne koli poizvedbe
in vas kontaktiramo, če to zahtevate, da shranimo vaše podatke (in jih po potrebi posodobimo) v
naši zbirki podatkov in vam omogočimo, da pošljete svoj življenjepis za splošno prijave, da vam
omogočimo, da se prijavite na določena delovna mesta, da vas lahko kontaktiramo v zvezi z
zaposlitvenimi priložnostmi ali odgovorimo na katero koli povpraševanje, ki ste nam ga posredovali,
za raziskave, ki jih izvajamo za statistične namene, za upravljanje naše spletne strani za interne
postopke, vključno z odpravljanjem težav, analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi
in anketnimi nameni ter zagotavljanjem učinkovitega delovanja programske opreme in IT-storitev,
ki jih nudimo (vključno z obnovo po nesreči). Pred nadaljnjo obravnavo vaše prijave lahko
pregledamo tudi vaš življenjepis.

Vrste podatkov, ki jih zbiramo o vas:
•
•
•

ime in priimek,
e-poštni naslov in kontaktni podatki,
država/mesto stalnega prebivališča,

•
•
•
•
•
•

informacije v zvezi z vašim ozadjem,
zgodovina izobraževanja,
zapiski intervjujev in morebitni rezultati ocenjevanja;
slike in posnetki vseh video intervjujev (če je ustrezno),
delovna zgodovina, poklic,
dodatne informacije, ki nam jih sporočite.

Kakšna je naša pravna podlaga za uporabo vaših osebnih
podatkov na ta način?
Zakon UK DPA pravi, da lahko vaše podatke uporabimo le, če imamo za to »pravno podlago«. Zakon
tudi določa, kakšne so te pravne podlage in da vam moramo to pojasniti v tem obvestilu o
zasebnosti.
Vaše osebne podatke lahko uporabljamo tam, kjer je to v našem interesu, pri čemer ti interesi ne
prevladajo v primeru kakršne koli morebitne škode za vas. To je tisto, kar je znano kot pravna
podlaga »zakonitih interesov«.
Menimo, da je naša uporaba vaših osebnih podatkov v okviru številnih naših zakonitih interesov
med drugim vključuje naslednje:
•
•

•
•
•
•

identificiranje in zaposlitev ustrezno usposobljenih in izkušenih talentov;
zagotovitev, da imajo kandidati, ki jih zaposlimo, ustrezno ozadje in z zaposlovanjem
takšnih posameznikov ne privlačimo tveganja za našo organizacijo (npr. lahko izvedemo
preverjanje ozadja, da zagotovimo, da preden začnete delati pri BAT, nimate kazenskih
obsodb, ki bi lahko kazale na to, da morda niste primerni za to delo);
zagotovitev, da upravljamo učinkovit proces zaposlovanja, da bi pritegnili ustrezne
talente v svojo organizacijo;
zagotovitev enostavnega in preprostega načina, da se prosilci prijavijo na delovna mesta
v podjetju BAT;
da bi bolje razumeli obiskovalce spletnega mesta in jim zagotovili ustreznejše informacije
in storitve;
zagotovitev nemotenega delovanja spletnega mesta, ki nam pomaga ohranjati varnost
naših sistemov in preprečiti nepooblaščen dostop ali kibernetske napade.

Za kakšen namen uporabljamo vaše podatke?
Vaše osebne podatke lahko uporabimo za številne namene. Na primer, da vam pošljemo e-pošto s
svojimi obvestili o zaposlitvi in informacijami o zaposlitvenih priložnostih, ki so za vas pomembne
(če ste se na takšna sporočila naročili ob registraciji). Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z
drugimi člani skupine podjetij BAT po vsem svetu za namene zaposlovanja, ko ste nas za to prosili
(npr. če ste se prijavili za delovno mesto). Morda bomo vaš življenjepis tudi delili z vodjo
zaposlovanja, da bo videl, ali ste dobri za zadevno delovno mesto.

Vrste podatkov, ki jih zbiramo o vas:
•
•
•
•

ime in priimek,
življenjepis (in vse podrobnosti v njem),
(zaželeno) delovno mesto in interesi in
e-poštni naslov in kontaktni podatki.

Kakšna je naša pravna podlaga za uporabo vaših osebnih
podatkov na ta način?

Za prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih in podobnih e-poštnih sporočil se zanašamo na
vaše soglasje za obvestila ob registraciji na našem spletnem mestu.
Če ste se prijavili za delovno mesto v osrednjem subjektu, za vas velja tudi naslednje:

Za kakšen namen uporabljamo vaše podatke?
Vaše osebne podatke bomo uporabili za oceno vaših kvalifikacij za določeno delovno mesto ali
nalogo, za preverjanje informacij, ki smo jih prejeli, z uporabo virov tretjih oseb (kot so
psihometrične ocene ali preizkusi spretnosti), ali z zahtevami po informacijah (kot so reference,
kvalifikacije in morebitne kakršne koli kazenske obsodbe, kolikor je to primerno in v skladu z
lokalno zakonodajo) in (če je to primerno za vašo prošnjo) pridobitev določene evidence, povezane s
sponzoriranjem državljana, ki ni iz Združenega kraljestva ali Irske, za sponzorirano delovno vizo
(kot je kvalificirani delavec ali viza globalne mobilnosti), kot to zahteva lokalna zakonodaja
Združenega kraljestva.

Vrste podatkov, ki jih zbiramo o vas:
•
•
•
•
•
•
•
•

ime in priimek,
e-poštni naslov in kontaktni podatki,
država/mesto stalnega prebivališča,
informacije v zvezi z vašim ozadjem,
zgodovina izobraževanja,
delovna zgodovina, poklic,
informacije, vključene v vašo prijavo, kot so imena referenc in
vse informacije, ki ste jih vključili v svojo prijavo za določeno delovno mesto.

Kakšna je naša pravna podlaga za uporabo vaših osebnih
podatkov na ta način?
Da sledimo zakonitim interesom, ki jih imamo. V našem zakonitem poslovnem interesu je na primer,
da lahko vaše podatke obravnavamo kot kandidata, da ugotovimo, ali ste prava oseba za določeno
delovno mesto.
Morda bomo morali vaše podatke uporabiti za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki nas obvezuje v
določeni jurisdikciji, na primer za preverjanje identitete, da se ugotovi vaša pravica do dela.

2. Od kod prihajajo podatki, ki jih
uporabljamo o vas?
Vaši podatki, ki jih zbiramo, temeljijo na informacijah, ki jih delite z nami, ki vključujejo:
•
•

vašo registracijo na tem spletnem mestu (na primer, ko se prijavite kot registriran
uporabnik);
kjer nas kontaktirate proaktivno, običajno po telefonu, e-pošti ali preko družabnih
medijev; in/ali kjer vas kontaktiramo, bodisi po telefonu ali e-pošti in nam lahko med
takšno komunikacijo posredujete informacije.

Zbiramo tudi druge informacije iz drugih virov.

•

•

•

•

Če se odločite za prijavo ali posredovanje informacij preko Facebooka ali podobnih
spletnih mest družabnih medijev, uvozimo zahtevane podatke iz vašega računa
družbenih medijev in jih naredimo del vašega profila. Za podrobnosti o tem, kako vaše
osebne podatke obravnava in obdeluje spletno mesto družabnih medijev, ki ste ga
uporabili za posredovanje svojih podatkov, si oglejte obvestilo o zasebnosti na tem
spletnem mestu družabnih medijev.
Prav tako zbiramo vaše osebne podatke, ko obiščete spletno mesto, in sicer tehnične
informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo
vašega računalnika z internetom, vrsto in različico brskalnika, nastavitvijo časovnega
pasu, vrstami in različicami vtičnikov brskalnika, operacijski sistem in platformo.
Podatke uporabljamo za statistično poročanje in jih ne povezujemo z nobenimi
imenovanimi posamezniki.
Vaše osebne podatke prejmemo in uporabimo tudi, ko jih posredujete agentu za
zaposlovanje, ki dela v Združenem kraljestvu (bodisi za delovno mesto v osrednjem
subjektu ali za drugo delovno mesto v podjetju BAT, vendar je kolega za zaposlovanje pri
BAT v Združenem kraljestvu), ali če ste se prijavili za vlogo preko agencije tretje osebe, ki
nam bo posredovala vaše podatke.
Če se prijavljate za delovno mesto pri centralnem subjektu, bomo potem, ko ste se
prijavili, morda poiskali več informacij o vas iz drugih virov, na splošno od drugih tretjih
oseb. Podatke o vas lahko na primer prejmemo od tistih organizacij, za katere ste nas
prosili, da jih uporabimo za poklicne ali akademske reference, kot je prejšnji delodajalec
ali fakulteta ali univerza.

Podjetje BAT ne bo namenoma zbiralo nobenih podatkov o registriranih uporabnikih tega spletnega
mesta, ki so mlajši od osemnajst let. Če podjetje BAT izve, da je otrok posredoval kakršne koli
podatke, bodo ti takoj izbrisani iz evidence podjetja BAT.

3. S kom delimo vaše podatke?
Vaše osebne podatke bomo delili predvsem zato, da vam zagotovimo najbolj relevantne in
najnovejše novice, vsebine in dogodke ali da se lahko hitro odzovemo na vsako poizvedbo. Če ne
navedete drugače, lahko vaše podatke delimo s katero koli od naslednjih skupin:
•

•

•

katera koli od naših družb BAT skupine. Kot je navedeno v tem obvestilu o zasebnosti,
bodo vaši osebni podatki posredovani podjetju BAT, ki je odgovorno za delovno mesto, za
katerega se prijavljate. Prijavite se lahko za več različnih delovnih mest. Glede na lokacijo
delovnega mesta, za katerega se odločite, da se boste prijavili, se vaši osebni podatki
lahko prenesejo znotraj in zunaj Združenega kraljestva za namene, ki omogočajo
nadaljevanje lokalnih storitev zaposlovanja za vas po vsem svetu. Morda vas zanima, da
se kraj centralne administracije obdelave osebnih podatkov v okviru dejavnosti
zaposlovanja nahaja v EU in poteka preko podjetja BAT, imenovanega British American
GBS Recruitment SRL v Romuniji. To podjetje BAT prevzame večino obdelave
zaposlovanj v našem imenu. Če se želite obrniti na pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov tega subjekta, uporabite kontaktne podatke, navedene na koncu tega obvestila
o zasebnosti;
davčni, revizijski ali drugi organi, ko menimo, da zakon ali drug predpis od nas zahtevajo,
da te podatke delimo (na primer zaradi zahteve davčnega organa ali v zvezi s kakršno
koli pričakovano pravdo) ali da bi preprečili goljufije ali za uveljavljanje ali zaščito pravic
in lastnine družbe BAT ali njenih hčerinskih družb; ali za zaščito osebne varnosti
zaposlenih v družbi BAT, predstavnikov tretjih oseb ali javnosti;
ponudniki storitev tretjih oseb, ki opravljajo funkcije v našem imenu (vključno z
lokalnimi agenti za zaposlovanje, ponudniki e-poštnih komunikacijskih storitev in
strokovnimi svetovalci, kot so odvetniki, revizorji in računovodje, funkcije tehnične
podpore in IT-svetovalci, ki izvajajo testiranje in razvoj naših sistemov poslovne

tehnologije), zunanji ponudniki IT-storitev, kjer imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o
obdelavi podatkov (ali podobno zaščito);
• če se podjetje BAT združi z drugim podjetjem ali ga prevzame drugo podjetje, lahko vaše
osebne podatke delimo z novimi lastniki podjetja (in vas obvestimo o tem razkritju);
• lahko se pojavijo okoliščine, ko se podjetje BAT iz strateških ali drugih poslovnih
razlogov odloči prodati, kupiti, združiti ali kako drugače reorganizirati podjetja v
nekaterih državah. Takšna transakcija lahko vključuje razkritje vaših osebnih podatkov
bodočim ali dejanskim kupcem ali njihov prejem od prodajalcev. Praksa podjetja BAT je,
da si pri tovrstnih transakcijah prizadeva za ustrezno zaščito osebnih podatkov.
Vaših podatkov ne delimo, ne dajemo v najem ali menjamo s tretjimi osebami za namene trženja ali
promocije.
Upoštevajte, da vas lahko prosimo, da opravite testiranja aplikacij z uporabo orodij za testiranje tretjih
oseb, za katera se boste morali registrirati kot uporabnik. Zunanji ponudnik vam lahko dovoli uporabo
rezultatov testiranja za aplikacije s subjekti, ki niso podjetje BAT, tako da so vaši podatki shranjeni v
vašem računu pri ponudniku po obdobju vašega postopka registracije pri BAT. Zunanji ponudnik vam
bo zagotovil ločene in podrobne informacije, preden se prijavite v zadevno storitev.

4. Kako dolgo hranimo vaše
podatke?
Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je potrebno za namene, za katere jih zbiramo. Če ne
boste izbrani za delovno mesto, bomo morda ohranili vaše podatke in življenjepis, tako da bodo vaši
podatki že na voljo v vašem profilu. Vendar pa lahko kadar koli izbrišete svoj profil in registracijo –
to je pod vašim nadzorom.
Poleg tega bomo morda morali po zakonu hraniti vaše podatke, npr. v zvezi z zahtevki za enake
možnosti ali za obrambo ali vložitev pravnih zahtevkov. Kadar za nas velja zakonska ali druga
pravna obveznost v določeni jurisdikciji, ki od nas zahteva, da podatke hranimo določeno obdobje,
bomo izpolnjevali te zakonske zahteve v zvezi s hrambo takšnih podatkov, npr. zahteve za vodenje
vizumske evidence v Združenem kraljestvu.

5. Kako zagotovimo, da so vaši
podatki pri nas varni?
Skrbimo za zaščito vaših podatkov. Zato smo uvedli ustrezne ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju
nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov in njihove zlorabe.
Zavezani smo, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito vaših podatkov, ki jih hranimo, pred
zlorabo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom. To dosežemo z uvedbo nabora ustreznih tehničnih in
organizacijskih ukrepov, vključno z ukrepi šifriranja in načrti za obnovo po nesreči.
Na žalost vedno obstaja tveganje, povezano s pošiljanjem informacij preko katerega koli spletnega
kanala. Informacije po internetu pošiljate v celoti na lastno odgovornost. Čeprav se bomo potrudili,
da zaščitimo vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, posredovanih
preko interneta.

Če sumite na kakršno koli zlorabo, izgubo ali nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov, nas
nemudoma obvestite. Izrazite svojo zaskrbljenost tako, da nas kontaktirate (na podlagi spodnjih
kontaktnih podatkov) ali najprej uporabite razdelek Pišite nam na tem spletnem mestu, mi pa bomo
zadevo raziskali in vas čim prej obvestili o naslednjih korakih.
Če od nas prejmete e-poštna sporočila, za katera sumite, da ne prihajajo iz podjetja iz BAT, jih
prijavite tukaj: phishing@bat.com

6. Kakšne so vaše pravice v skladu z
zakonom o varstvu podatkov?
Po zakonu o varstvu podatkov imate pravice v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, vključno s/z:
•
•
•
•
•
•

•

zahtevanjem dostopa do svojih podatkov, kar lahko storite tako, da nam pošljete e-pošto
na recruitment_dataprivacy@bat.com
posodobitvijo ali spremembo svojih podatkov, če so netočni ali nepopolni,
nasprotovanjem določeni uporabi vaših podatkov v primerih, ko se zanašamo na naše
zakonite interese za obdelavo vaših podatkov,
zahtevo za izbris vaših podatkov ali omejitev njihove uporabe v določenih okoliščinah
(na primer lahko zahtevate, da vaše podatke izbrišemo, če podatki niso več potrebni za
namen, za katerega so bili zbrani (razen če veljajo določene izjeme),
če ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico to soglasje
umakniti,
zahtevo za vrnitev informacij, ki ste nam jih posredovali, za uporabo za lastne namene (to
se pogosto imenuje pravica do prenosljivosti podatkov), če obdelava temelji na vašem
soglasju ali za izvajanje pogodbe; obdelava se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
vlaganjem pritožbe pri uradu informacijskega pooblaščenca
(www.ico.org.uk/global/contact-us/email/) za posameznike v Združenem kraljestvu.
Za druge nadzorne organe EGP si oglejte seznam regulatorjev zasebnosti za vsako državo
članico (skupaj s kontaktnimi podatki) na naslednjem spletnem
mestu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. Avtomatizirano odločanje
Pri izbiri osebe, ki jo bomo vključili v ožji izbor za razgovor, lahko sprejemamo avtomatizirane
odločitve z metodologijo pregleda življenjepisa ali s pomočjo vprašalnika za ocenjevanje splošnih
meril. Če želite izvedeti več o tem (na primer informacije o logiki odločitve in predvidenih posledicah
za vas), nas kontaktirajte.

8. Kako stopiti v stik z nami
Če imate kakršne koli pripombe ali predloge v zvezi s tem obvestilom o zasebnosti, nas kontaktirajte
preko kontaktnih podatkov, navedenih v specifikaciji v zvezi s prostim delovnim mestom, na
katerega ste se prijavili, ali na recruitment_dataprivacy@bat.com ali data_privacy@bat.com.

9. Spremembe tega obvestila o
zasebnosti
To obvestilo o zasebnosti redno pregledujemo, zato se vrnite na to stran na spletnem mestu za
posodobitve. To obvestilo o zasebnosti je bilo nazadnje posodobljeno 12. aprila 2022.

