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Podjetje C&A in njegova povezana podjetja, del Skupine COFRA s sedežem v Zugu v Švici, ki se
ukvarja z maloprodajo (v nadaljnjem besedilu: »C&A«, »mi«, »nas«, »naše«) zbira in obdeluje osebne
podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (fizične osebe) in ki so stranke ali
obiskovalci trgovine C&A (trgovin in spletnih trgovin), drugih tretjih oseb kot pogodbenih partnerjev
ali dobaviteljev in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki nameravajo delati, delajo ali so delali pri
podjetju C&A, ter, v kolikor je potrebno, njihovih družinskih članov za namene C&A, zaposlenih,
začasno zaposlenih ali samozaposlenih (v nadaljnjem besedilu: »vi«, »vas«, »vaš«).
Družba C&A spoštuje vašo zasebnost. Iz tega razloga je podjetje C&A uvedlo visoke standarde
zaščite podatkov, ki so skladni z veljavno zakonodajo. Podjetje C&A vaše osebne podatke zbira, hrani,
obdeluje in prenaša le na ustrezni pravni podlagi. Vaše podatke obdelujemo in prenašamo le v skladu
z verodostojno dokazanim legitimnim interesom ter izključno po upoštevanju vseh interesov. Vaše
podatke uporabljamo le na načine, ki jih lahko sami razumno pričakujete, in nikoli na način, ki bi ga
smatrali kot vsiljiv ali ki bi vam kakorkoli škodoval.
Prosimo, pomnite, da obdelava kategorij podatkov za namene, omenjene zgoraj, temelji na enem
izmed omenjenih namenov (odvisno od posamezne kategorije podatkov in zadevnega podrejenega
namena), in ne hkrati na vseh pravnih podlagah.
S to Izjavo o zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi vaših osebnih podatkov znotraj podjetja C&A.
Pozivamo vas, da to izjavo preberete in se seznanite z njeno vsebino.
V nekaterih primerih (npr. nameni osrednjega trženja, spletna trgovina C&A) je odgovorni upravljavec
za C&A Europe eno izmed naših povezanih podjetij. Te informacije najdete v ustreznem obvestilu o
zasebnosti. Vsakršna posebna Politika o zasebnosti je bistvenega pomena.

1 Odgovorni upravljavec
Kontaktni podatki upravljalca za varstvo podatkov za obdelavo podatkov znotraj celotnega subjekta:
C & A MODA d.o.o
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana
PHONE +386 (0)1 586 33 71 / E-MAIL ai-internet@canda.com
Upravljalec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv preko zgornjega naslova ali pa spodnjega e-naslova:
dataprotectionsi@canda.com
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Okvir obdelave podatkov

Podjetje C&A lahko glede na vaše razmerje s subjektom C&A obdeluje naslednje kategorije podatkov.


Če ste kandidat in podajate svojo vlogo za zaposlitev pri podjetju C&A, informacije o obdelavi
podatkov najdete v PRILOGI ZA KANDIDATE.



Če ste zaposleni ali začasni zaposleni (začasno osebje), informacije o obdelavi podatkov
najdete v PRILOGI ZA ZAPOSLENE.



Če ste zunanji delavec (samozaposleni), prosimo sledite napotkom v PRILOGI ZA
SAMOZAPOSLENE.



Če ste upokojenec, informacije najdete v PRILOGI ZA UPOKOJENCE.



Če ste stranka, prosimo preberite napotke v PRILOGI ZA STRANKE.
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Če ste naš partner oz. tretja oseba v razmerju s podjetjem C&A, sledite napotkom v PRILOGI
ZA PARTNERJE.

Vaše pravice

Če ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (fizična oseba), imate na podlagi Splošne
uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pravico do obveščenosti s strani podjetja C&A (člen 15), pravico
do popravkov (člen 16), pravico do izbrisa (člen 17) in pravico do omejitve obdelave podatkov (člen
18). Nadalje imate v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pravico do
prenosljivosti podatkov (dostop do podatkov v strojno berljivi obliki) za podatke, ki jih hranimo v skladu
s pravno podlago soglasja ali pogodbe. Obrnete se lahko tudi na regulativni organ, pristojen za
podjetje C&A. Kontaktni podatki organa, odgovornega za subjekt C&A, zgoraj navedenega kot
odgovornega upravljavca:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Zaloška cesta 59, SI-1000 Ljubljana
PHONE: +386 (0)1 230 97 30 / E-MAIL: gp.ip@ip-rs.si

V skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) imate pravico do ugovora ter
preklica vašega soglasja v kateremkoli trenutku. Slednje se nanaša tudi na soglasja, ki ste jih
posredovali pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Preklic soglasja
ne vpliva na zakonitost osebnih podatkov, obdelanih do preklica soglasja.
Če so vaši podatki obdelani na pravni podlagi zakonitega interesa, kot je navedeno zgoraj, imate
kadarkoli pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo
na vaš trenutni položaj. Upravičeni ste do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov za
namene trženja, in sicer brez navajanja razlogov. Če veljajo drugi nameni, bomo prenehali z
obdelavo vaših osebnih podatkov na tej pravni podlagi, razen če ne izkažemo upravičenih
razlogov za obdelavo podatkov, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali
če je obdelava potrebna za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Shranjevanje ali
obdelava v skladu z drugimi pravnimi podlagami prav tako nista predmet vašega ugovora.
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