Уведомление относно обработване на лични данни на
кандидати за работа
Моля, запознайте се със съдържанието на това Уведомление, за да разберете как и защо обработваме
Вашите лични данни, а също така и какви са Вашите права.

КОИ СМЕ НИЕ?
Ние сме Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД (по-долу „Ние“ и „Банката“), дружество,
регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, с адрес на управление:
гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път“ № 260; www.postbank.bg.
Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и
в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на
обработването на личните Ви данни.
Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания
при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до
dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път“ № 260, отдел „Защита на
данните“.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
Личните данни, които обработваме за целите на подбор на персонал са от следните категории:

•Идентификационни данни:
Имена, дата и място на раждане, адрес, телефон, e-mail и др.

•Данни във връзка с Вашата професионална биография:
Това са данни, които Вие ни предоставяте като автобиография, кариерно развитие, препоръки от други
работодатели, придобити квалификации и научни звания или такива, които ние събираме от общодостъпни
източници, като например социални мрежи.

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Единствената цел, с която обработваме лични данни на кандидатите за работа, е да оценим кандидатурата
им и да вземем решение дали ще им предложим сключване на договор.

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й. Затова се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви
данни на трети страни. Като основно правило, ние не разкриваме личните Ви данни на други страни освен
дружества от групата Eurobank.

ЗА КАКЪВ СРОК ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Когато Вие кандидатствате за свободна позиция, но не бъдете одобрен или Вие решите да се откажете,
личните Ви данни ще бъдат съхранени за ограничен период от време (6 месеца).
Ако бъдете одобрен и с Вас бъде сключен трудов договор, информацията, която сте ни предоставили в процеса на подбор, ще бъде съхранена заедно с другите лични данни, които ще се обработват в качеството Ви
на служител на Банката.
Ако се възползвате от правото си на ограничаване на обработване, Банката ще пази личните данни, докато
Вие не укажете друго.

ВАШИТЕ ПРАВА
Вие имате следните права: право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване
на обработването, право на възражение и право на преносимост.
Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Напомняме, че нашето длъжностно лице по защита на данните винаги ще бъде на Ваше разположение и Вие
може да се свържете с него лесно и безпрепятствено, за да Ви предостави детайлна информация.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
Имате право по всяко време да оттеглите съгласие, ако такова е било необходимо за обработване на личните Ви данни. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне
на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, това не засяга обработването на личните Ви данни,
което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие.

ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН
Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Банката спрямо личните Ви данни, бихме искали
най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето оплакване, както и
ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие
от Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган.
Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ОТКАЖЕТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?
Както обяснихме по-горе в това Уведомление, когато събираме лични данни, ние го правим за целите на подбора на персонал. Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително за
определената цел, не би било възможно да разгледаме Вашата кандидатура.

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЕНИ В УВЕДОМЛЕНИЕТО
Това Уведомление за обработване на личните данни е актуализирано за последен път на 01.02.2019 г.

