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SPOROČILO
GLAVNEGA IZVRŠNEGA DIREKTORJA
Med vsakdanjim poslovanjem zbira SGS osebne podatke svojih strank, dobaviteljev,
zaposlenih, uporabnikov spletnega mesta, kandidatov za zaposlitve, pogodbenikov,
delničarjev, partnerjev in tretjih oseb.
SGS se zaveda, da morajo biti osebni podatki obravnavani previdno. Zavezani smo
opravljati svoje poslovanje skladno z vso veljavno zakonodajo o zaščiti podatkov in
varovanju osebnih podatkov v državah, v katerih delujemo, ter skladno z najvišjimi
standardi etičnega ravnanja.
Zaščita osebnih podatkov je važna za vsak del našega poslovanja. To je v srčiki naše
obljube našim strankam, vrednotam, načelom, ravnanjem in našemu uspehu ter je
bistveno za ohranjanje zaupanja.
Strožja ureditev, ki prihaja v veljavo, ter digitalizacija naših storitev nudita priložnost za
SGS, da opomni svoje stranke in sektor na eno najpomembnejših področij modernega
življenja - zaščito osebnih podatkov.
Če imate v zvezi s to Politiko vprašanja ali komentarje, se prosimo obrnite na nas
preko naslova privacy@sgs.com.

Frankie Ng
Chief Executive Officer
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OBSEG
SGS Politika varovanja osebnih podatkov se nanaša na vse podružnice in subjekte skupine SGS. Ta politika definira ravnanje,
pričakovano od vsakega zaposlenega v SGS, uradnika ali direktorja, pri zbiranju, rokovanju z ter obdelavi osebnih podatkov strank
družbe SGS, dobaviteljev, zaposlenih, pogodbenikov in tretjih oseb.
Politika zasebnosti je organizirana okrog treh osnovnih zavez:
1. Pošteno in zakonito zbiranje in obdelava podatkov
2. Spoštovanje pravic in izbir posameznika
3. Odgovorno vodenje osebnih podatkov
Osebni podatek se nanaša na katero koli informacijo, vezano na posameznika in lahko med drugim vključuje: kontaktne
informacije (ime, domači in poslovni naslov, telefon, e-naslov); osebne informacije (datum rojstva, državljanstvo, slike, elektronske
identifikacijske podatke kot je piškotek, IP naslov ali geslo); karierne in zaposlitvene informacije (izobrazba in trening) ter finančne
informacije (davčna številka in številka bančnega računa).
Ta Politika definira enotne in temeljne standarde SGS, ki se uporabljajo v odsotnosti strožjih pravil, ki so morda uveljavljena z
lokalnimi predpisi.
Skladno z SGS Politiko varovanja osebnih podatkov so zagotovljena notranja pravila za uveljavitev, smernice ter šolanje, z vso
potrebno podporno dokumentacijo.
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3 OSNOVNE ZAVEZE SGS POLITIKE
VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
POŠTENO IN ZAKONITO
ZBIRANJE IN OBDELAVA
PODATKOV
BITI ODPRT O OSEBNIH PODATKIH, KI JIH
ZBIRAMO IN UPORABLJAMO

Upoštevamo navodila, podana s strani
upravljavcev podatkov
Pri obdelavi osebnih podatkov v imenu
stranke ali tretje osebe (upravljavec
podatkov) bo SGS, dodatno k tej
Politiki, spoštoval smernice in navodila
upravljavca podatkov.

Posameznike obvestimo o uporabi
njihovih osebnih podatkov

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PODATKOV

Ob zbiranju osebnih podatkov SGS
jasno, pošteno in transparentno
informira o naravi zbranih osebnih
podatkov ter njihovi nameravani uporabi.

Zbiramo in hranimo le tiste osebne
podatke, ki so ustrezni, pomembni,
posodobljeni in ki niso odvečni.

Uporaba osebnih podatkov s strani SGS
za drug namen, kot je prvotno sporočen,
ni dovoljena, razen ko je zadevnim
posameznikom posredovana ustrezna
informacija in je, kjer je to ustrezno,
družbi SGS dano soglasje za predvideno
uporabo.
Na splošno je SGS pooblaščen
za uporabo osebnih podatkov za
sekundarne namene, ko uporablja
notranji nadzor in revizije ter spoštuje
svoje zakonske in regulativne
obveznosti.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV LE V
ZAKONSKE IN DOLOČENE NAMENE
Zbiramo in obdelujemo osebne podatke
le, ko imamo za to zakonsko osnovo
SGS zbira in obdeluje osebne podatke
le, ko
(i) je bilo pridobljeno veljavno soglasje
ali (ii) je to zahtevano z legitimnim
poslovnim interesom SGS, kot je vstop v
ali izvajanje pogodbe, obdelava in prejem
plačil, izvajanje pogodbenih obveznosti
in spoštovanje zakonskih ali regulatornih
zavez.
Dovoljujemo umik predhodno danega
soglasja
Vsako soglasje za zbiranje in uporabo
osebnih podatkov, dano s strani
posameznika, mora biti podano
prostovoljno in kot posledica jasne
informacije s strani SGS o nameravani
uporabi podatkov.
Tako soglasje je lahko s strani
posameznika umaknjeno kadar koli brez
nepotrebnih zapletov. Datum, vsebina
in veljavnost takega soglasja mora biti
vedno dokumentirana.

SGS zbira in hrani minimalno količino
zahtevanih osebnih podatkov za v
začetku določen namen teh podatkov ter
zagotavlja, da so v vsakem času osebni
podatki v njegovi lasti pomembni in
ustrezni za njihov namen.
SGS bo imel vse podatke posodobljene
in točne in bo zagotovil njihove
popravke, ko bodo zahtevani.
Osebne podatke hranimo le tako dolgo,
kot je to res potrebno
SGS hrani osebne podatke le za čas,
ko je to zahtevano za njihov predviden
namen. Določene politike ohranjanja
podatkov bodo definirale obdobje, po
katerem bodo morali biti taki podatki
izbrisani, uničeni ali de-identificirani.

SPOŠTOVANJE PRAVIC IN
IZBIR POSAMEZNIKA
SPOŠTOVANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
Odzivamo se na vsako zahtevo ali
pritožbo posameznika v zvezi njihovimi
osebnimi podatki
SGS priznava pravico posameznika da:
(i) Zahteva dostop do svojih osebnih
podatkov, ki jih ima SGS, ter
obrazložitev razlogov, da ima SGS
take podatke
(ii) Dobi kopijo svojih osebnih podatkov
(iii) Zahteva popravek ali izbris
netočnega ali nepopolnega
osebnega podatka
(iv) Kadar koli umakne soglasje, dano
družbi SGS za zbiranje njegovih
osebnih podatkov, vključno s pravico

do odjave ali zavrnitve pošiljanja
tržnih sporočil in komercialnih
publikacij SGS
SGS se bo na zahteve posameznikov
za uveljavljanje njihovih pravic odzval v
razumnem času po vloženi zahtevi ali
znotraj določenega obdobja, ki je morda
zahtevano z veljavnimi lokalnimi predpisi.
SGS bo obravnaval in raziskal pritožbe
posameznika o vsaki kršitvi teh pravil
ali zakonodaje o varovanju osebnih
podatkov in se bo na vsako tako pritožbo
odzval v razumnem času.

SPOŠTOVANJE IZBIR POSAMEZNIKA
Spoštujemo pravico strank do odklonitve
uporabe njihovih osebnih podatkov ali
do zavrnitve sprejemanja neposrednih
tržnih sporočil
Pri uporabi osebnih podatkov za tržne
namene, bo SGS v jasnem in čistem
jeziku obvestil posameznike o uporabi
njihovih podatkov za tržne namene.
SGS priznava pravico svojih trenutnih in
bodočih strank, da:
(i) Prejemajo tržna sporočila od SGS le,
če je bilo predhodno dano izrecno in
podrobno določeno soglasje, ko je to
zahtevano z veljavnimi zakoni, ali ko
lahko SGS dokaže, da je pooblaščen
pošiljati taka sporočila zaradi svojih
legitimnih poslovnih namenov
(ii) Ne bodo več prejemali tržnih sporočil
v primeru, da SGS prejme tako
določene nastavitve, zavrnitev ali
ugovor za uporabo takih podatkov v
namene trženja

ZAŠČITA UPORABE OBČUTLJIVIH
OSEBNIH PODATKOV
Občutljive osebne podatke uporabljamo
le, če je to absolutno potrebno
SGS upošteva, da so nekatere kategorije
osebnih podatkov posebej občutljive in
zahtevajo višjo stopnjo zaščite. Občutljivi
osebni podatki vključujejo informacije
o zdravju posameznika, biometrične
in genetske podatke, veroizpoved in
politična prepričanja, rasni in etnični
izvor, kazensko evidenco in vse ostale
informacije, podrobno zaščitene z
ustreznimi zakoni o varovanju osebnih
podatkov.
5

SGS zbira in obdeluje take občutljive
osebne podatke le, ko je to nujno
potrebno in pri eni od naslednjih
okoliščin:
(i) Posameznik je dal izrecno soglasje
(ii) Uporaba je potrebna, da SGS
upošteva zaposlitveno zakonodajo
ali druge zakonske obveznosti
ali za zaščito zdravja določenega
posameznika (kot je v primeru nujne
medicinske pomoči)
SGS uvaja ustrezne postopke in zaščito
za omejitev dostopa do občutljivih
podatkov le ustreznim osebam ter
preprečuje nepooblaščen dostop,
uporabo in razširjanje.

ODGOVORNO VODENJE
PODATKOV

posameznika v povezavi z določenimi
osebnimi podatki, shranjenimi s strani
SGS. Ti ukrepi vključujejo varnostne in
organizacijske ukrepe, prilagojene tipu
obdelave in naravi podatkov, ki morajo
biti zaščiteni.
SGS bo nemudoma obvestil
posameznike o vsaki kršitvi zasebnosti,
ki bi ogrozila njihove osebne podatke in
bo javila tak incident ustreznim organom,
kot zahtevajo veljavni zakoni.
Zagotavljamo, da tudi naši dobavitelji
in partnerji sprejmejo primerne in
enakovredne varnostne ukrepe
SGS zahteva od svojih dobaviteljev in
podizvajalcev, da v polnosti upoštevajo
to SGS Politiko varovanja osebnih
podatkov, skladno z veljavno zakonodajo
o zaščiti osebnih podatkov in vzdržujejo
ustrezne tehnične in organizacijske
pogoje za zaščito osebnih podatkov.

UPORABA PRIMERNIH VARNOSTNIH
UKREPOV

Zagotavljamo, da naši zaposleni
vzdržujejo zaupnost obdelave osebnih
podatkov

Za zaščito osebnih podatkov se držimo
primernih tehničnih in organizacijskih
varnostnih ukrepov

SGS omejuje dostop do osebnih
podatkov le na tiste svoje zaposlene ali
dobavitelje, ki morajo opraviti določeno
nalogo, povezano s takimi podatki.
Ustrezne aktivnosti za zavedanje, trening
in zaupnost so na mestu za zagotovitev,
da osebni podatki niso deljeni ali razkriti

SGS uporablja ustrezne varnostne
ukrepe za zagotavljanje zaupnosti,
integritete in dostopnosti osebnih
podatkov ter za preprečevanje
nevarnosti nepooblaščenega ali
nezakonitega dostopa, spreminjanja,
uničenja ali razkritja takih podatkov.
Ukrepi za zaščito so osnovani na
oceni vpliva ob upoštevanju tveganj za

ZAGOTOVITEV USTREZNE ZAŠČITE ZA
MEDNARODNE PRENOSE
Pri prenosu osebnih podatkov
zagotavljamo, da smo pred prenosom
opravili korake za zaščito osebnih
podatkov
SGS prenaša osebne podatke preko
državnih meja znotraj skupine SGS
ali zunaj nje le, ko (i) je to upravičeno
za poslovne namene in (ii) obstajajo
varovalke za zagotovitev nadaljnje
zaščite osebnih podatkov na najmanj
isti stopnji zaščite, kot je zahtevana na
pravnem področju izvora.

MINIMALNI VPLIV TVEGANJA ZA
POSAMEZNIKE
Če lahko pri obdelavi pride do verjetnosti
velikega tveganja za posameznike,
opravimo oceno vpliva zaščite podatkov
SGS opravi oceno vpliva osebnih
podatkov, da identificira tveganja, ki jih
obdelava osebnih podatkov v SGS lahko
povzroči varovanju osebnih podatkov
posameznikov v namen zmanjšanja takih
tveganj.
Taka vnaprejšnja ocena vpliva osebnih
podatkov bo del vsakega razvoja novih
storitev ali poslovnih priložnosti in
prevzemov s strani SGS.

Nepooblaščenim osebam, vključno
tistim zaposlenim v družbi SGS, ki ne
potrebujejo dostopa do takih osebnih
podatkov.
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