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Забележка

General Equal Treatment Act (GETA)
За по-лесно четене, в този документ не се прави разлика по пол. Използваните термини се прилагат в контекста на равно 
третиране и на двата пола.

Задължение за предоставяне на информация относно събирането на данни на 
кандидатите.

Тази информация за защита на данните ви информира за обработката на вашата 
кадидатура от Блазер Груп Габрово ЕООД

Резюме:

 » Ние използваме вашите данни изключително за целите на вашето кандидат-
стване.

 » Има изрични права на достъп по време на заявлението: Само администрато-
рът и хората, които вземат решение за набиране, виждат документите ви за 
кандидатстване.

 » Вашата кандидатура се предава само с вашето съгласие, например за други 
свободни места в нашите компании.

 » Ако вашата кандидатура не е успешна, ще изтрием данните ви след шест месеца.

 » Ако сте наети, прехвърляме съответните данни във вашето персонално досие.

Защита на данните на кандидатите от Блазер Груп Габрово ЕООД.

Според чл. 4 от Общ регламент относно защитата на данните (GDPR), вашите лич-
ни данни включват цялата информация, която се отнася или може да бъде свърза-
на с вас, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име или номер на 
заявителя, чрез който можете да бъдете идентифицирани в компанията. 
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Лична информация и лични данни:

Блазер Груп Габрово получава информация от вашето заявление (както на хартия, 
така и в цифров вид). Това са данните, които споделяте с нас в хода на вашата 
кандидатура.

Например:

 » Име

 » Адрес

 » Дата на раждане

 » Място на раждане

 » Информация за образование и професионално обучение, допълнително образо-
вание и квалификации

 » Препратки

Цели на събиране и обработка:

Блазер Груп Габрово събира, обработва и използва вашите лични данни изключи-
телно за целите на заявлението (Иницииране на трудово правоотношение).

Вашите данни ще бъдат обработвани само за цели, различни от посочените цели, 
доколкото това обработване е законно съгласно чл. 6 ал. 4 от Общ регламент 
относно защитата на данните (GDPR) и съвместими с първоначалните цели. Ще 
ви информираме дали вашите данни трябва да бъдат обработвани по този начин, 
преди да го направим.

Вашите права за защита на данните:

Имате право на информация за личните данни, съхранявани за вас, за целта на 
обработка, за възможно предаване на други органи и за продължителността на 
съхранението.

За да упражните правото си на информация, можете също да получите извлечения 
или копия. Ако данните са неточни или вече не се изискват за целите, за които са 
били събрани, можете да поискате корекцията, заличаването или ограничаването 
на тяхната обработка. Доколкото това е предвидено в процедурата за обработка, 
вие също можете сами да видите данните си и да ги коригирате, ако е необходи-
мо.
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Ако поради вашата лична ситуация възникнат причини, поради които вашите 
лични данни не трябва да бъдат обработвани, можете да възразите срещу обра-
ботването до степен, че обработването се основава на законен интерес. В такъв 
случай ще обработваме вашите данни само ако съществуват особено убедителни 
причини за това.

Моля, свържете се с отдела „Човешки ресурси“ или служителя по защита на данни-
те за въпроси относно вашите права и за упражняване на вашите права.

Правно основание за обработка на вашите лични данни:

Вашите данни са необходими за извършване на преддоговорни мерки (член 6, ал. 
1 т. B от Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)). Това означава, че 
имаме нужда и следователно обработваме вашите данни за целите на подбор на 
персонала.

В отделни случаи можем да получим вашето съгласие за обработка или предаване 
на вашите данни. Такъв може да бъде например, ако кандидатурата ви се съхра-
нява дълго време или ако заявлението ви се разглежда за друга позиция в нашата 
компания. Вашето съгласие в тези случаи е доброволно и може да бъде отменено 
по всяко време.

Предаване на вашата лична информация:

Вашите данни няма да бъдат предавани на външни лица.

Орган, отговорен за обработката на вашите лични данни:

Освен ако не са направени различни договорни отношения, Блазер Груп Габрово 
ЕООД е органът, отговорен за събирането, обработката и използването на лични-
те ви данни.

Данните на кандидатите ще се съхраняват и обработват в системата за обработ-
ка на данни за персонала. Техническата инсталация е проектирана така, че само 
строго ограничен кръг от специално подбрани лица е упълномощен да получи 
достъп до нея, а за всички останали достъпа до данните е забранен.
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Възможности за възражение:

Ако имате притеснения или въпроси относно обработката на вашите лични данни 
и информация, можете да се свържете с отдел „Човешки ресурси“. По всяко време 
можете да упражните правото си на обжалване пред компетентен надзорен орган.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Наименование: Блазер Груп Габрово ЕООД

ЕИК: 817059954

Адрес: град Габрово, местност Капината 1

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Донна Пеевска

Телефон +359 66 810 896

E-mail: donna.peevska@blaser-group.com

Дължина на съхранение:

Вашите лични данни ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо 
за кандидатстването ви, но не повече от 6 месеца.


