ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
към кандидати за свободни позиции

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация
за начина, по който ОРБИТ ЕООД използва събраните или получени лични данни на
кандидати за обявени от дружеството свободни позиции.
Кои сме ние?
ОРБИТ ЕООД, ЕИК – BG 121184049
ул. "Продан Таракчиев" № 16, р-н Искър
1540 Зона Аерогара , София, България
Тел: +359 2 970 6300, -6400, -6500
Eл. адрес: gdpr_dpo@orbit.bg
Какви лични данни обработваме?
ОРБИТ ЕООД е администратор на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни
предоставяте или които получаваме от други източници, като Агенции за подбор на
персонал.
В процеса на подбор ние обработваме следните категории лични данни:
три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, образование
професионална квалификация, данни относно професионалната Ви биография; други
данни, които сте посочили по собствено желание в CV – то си или в други документи,
които сте предоставили при кандидатстване за работа в ОРБИТ ЕООД или в Агенцията
за подбор, с която си партнираме.

Защо са ни необходими личните Ви данни и на какво основание ги обработваме?
Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели и основания:
➢ провеждане на процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали,
за да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и
опит, като оценим получените кандидатури и ги оценим спрямо поставените
за конкретната длъжност изисквания - на основание предварителни стъпки
преди сключване на трудов договор, както и на основание на законовите ни
задължения като работодател;
Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват от ОРБИТ ЕООД на територията на България.
Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват на територията на
Европейския съюз.

Ние оценяваме кандидатурата Ви спрямо поставените за позицията критерии. Ако не
ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата
кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате
личните си данни доброволно.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно
защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ако не сте одобрени и не сте поканени на интервю, Вашите данни няма да бъдат
обработвани. Обработването на данните Ви в този случай е в съответствие с политиката
на платформата, в която сте кандидатствали.
Ако сте поканени на интервю ще съхраняваме личните Ви данни до
приключване на процедурата за подбор, в която сте участвали, след което, ако не сте
одобрени, те ще бъдат унищожени.
Какви са Вашите права?
• Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
• Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни;
• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“);
• Право на ограничаване на обработването;
• Право на преносимост.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно
обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по
защита на данните посредством публикуваните на уеб страницата ни контакти.
Длъжностното ни лице по защита на данните ще разгледа Вашата заявка/жалба и в
рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този
срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на
исканията, за което ще Ви информираме своевременно.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете
да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел.
02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.
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