ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Като част от всяка процедура по подбор и наемане на персонал, адвокатско дружество ЦЕРХА
ХЕМПЕЛ Гергинов (по-нататък „CERHA HEMPEL“ или „ние“) обработва лични данни в
качеството му на администратор. Целта на това известие за поверителност е да Ви даде
информация за това как CERHA HEMPEL събира и обработва Ваши лични данни като
кандидат за работа при нас (по-нататък „Кандидат за работа“), независимо дали позицията е
за трудов или граждански договор. Ако имате каквито и да е допълнителни въпроси, свързани
с обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас, използвайки следните данни
за контакт:
ЦЕРХА ХЕМПЕЛ Гергинов, адвокатско дружество
ул. „Петър Парчевич“ № 25, 1000 София, България
имейл адрес: sofiaGDPR@cerhahempel.com
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Какви лични данни обработваме
В рамките на процедури по подбор и наемане на персонал, можем да обработваме различни
категории лични данни, отнасящи се до Вас, като:


Идентификационни данни: включително имена, дата на раждане, пол, единен
граждански номер, подпис, снимково изображение.



Данни за контакт: включително адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс.



Данни относно професионална идентичност: включително информация за Вашето
професионално развитие, заемани позиции, членство в професионални организации,
допълнителни квалификации и специализации, съдържащи се в различни документи,
включително, но не само автобиографии, дипломи и други сертификати, предоставени
от Вас при кандидатстване, данни, съдържащи се в препоръки от предишни
работодатели или контрагенти, данни относно планирано кариерно развитие.



Данни относно социална идентичност: националност, данни, съдържащи се в
документ за управление на моторно превозно средство или документ за пребиваване.
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Данни относно културна идентичност: хобита и допълнителни интереси.



Чувствителни данни: ако това се изисква за съответната позиция съгласно
законодателството и при спазване на изискванията му, можем също да обработваме
чувствителни данни, отнасящи се до Вас, например данни за здравословно състояние,
данни относно присъди и нарушения.



Други лични данни, които сте ни предоставили.

Събираме лични данни, отнасящи се до Вас, в процеса на кандидатстването Ви за работа и в
рамките на процедурите по подбор и наемане на персонал. Можем да получим такива данни
по различни начини, включително чрез информацията, която в общия случай бихте включили
в мотивационното си писмо, автобиографията си или формуляр за кандидатстване за работа,
или информация, която ни предоставяте по време на интервюто Ви за работа. Можем да
съберем директно от Вас допълнителна информация преди сключването на трудов или
граждански договор. В някои случаи можем да съберем отнасящи се до Вас данни от трети
страни, например агенции за подбор на персонал или други офиси на CERHA HEMPEL, ако
сте изпратили кандидатурата си до друг офис от мрежата на CERHA HEMPEL, както и от
публични източници, например регистри на българската адвокатура.
Ако не ни предоставите личните данни, които сме поискали от Вас, можем да не сме в
състояние да преценим дали сте подходящ да заемете позицията, за която кандидатствате,
съответно, възможно е да не можем да сключим договор с Вас. Можем също така да се
нуждаем от конкретни данни, за да осигурим съответствие с определени законови изисквания.
Въпреки че не сте длъжни да ни предоставите Вашите данни, можем да не сме в състояние
да обработим или да преценим Вашата кандидатура, ако не го направите.
За какви цели и на какво правно основание обработваме лични данни
По-долу ще намерите информация за целите и правните основания, въз основа на които
можем да обработваме Ваши лични данни. Ние обработваме Ваши лични данни само
доколкото това е позволено от приложимото законодателство, на едно или повече от следните
основания:
Цел на обработването

Правно основание за обработването

 Да проведем процедури по подбор и
наемане на персонал, да осигурим
управление и администриране на човешките
си ресурси

 Легитимни
интереси:
да
изберем
Кандидати за работа, които отговарят найдобре на нашите изисквания и ценности, да
управляваме
ефективно
и
ефикасно
човешките си ресурси, да вземаме
адекватни
решения
относно
възнаграждения
и
допълнителни
придобивки
и
да
преценяваме
необходимостта от обучения
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 Да осигурим съответствие с нормативни
изисквания
и
да
осигурим,
че
професионалните ни отношения отговарят
на приложимите законови и бизнес
стандарти

 Спазване на законови задължения,
включително
такива,
приложими
за
адвокатската професия или произтичащи от
трудовото законодателство

 Установяване, упражняване или защита
на правни претенции

 Легитимни интереси: да упражняваме
правно защитените си права и интереси или
да защитаваме правните си претенции

Възможно е също да обработваме Ваши лични данни въз основа на Вашето съгласие.
Чувствителните лични данни изискват по-високо ниво на защита. Такива данни могат да
бъдат, например, данни, отнасящи се до вашето физическо или психическо здраве, както и
информация относно Вашето съдебно минало. Можем да обработваме чувствителни лични
данни само в следните случаи:


с Вашето изрично съгласие – в ограничени случаи и когато законът го позволява;



за да осигурим съответствие с наши задължения в областта на трудовото право,
социалната сигурност и социалната закрила.

Ще обработваме лични данни, отнасящи се до Вашето съдебно минало, само доколкото това
е позволено от закона. Такива са случаите, в които обработването е необходимо за спазване
на наши законови задължения в тази връзка, например когато това се изисква от закона за
позицията, за която кандидатствате.
С кого споделяме Вашите данни
Данните Ви ще бъдат разкрити от нас, само ако има валидно правно основание за такова
разкриване. Във всеки случай, ние ще разкрием Ваши данни само до степента, необходима
за конкретната цел, или в съответствие с изискванията на приложимото право, или, ако е с
Вашето съгласие – както сте ни указали.
При необходимост, Ваши данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:


Правната кантора от нашата CERHA HEMPEL група, намираща се във Виена, Австрия,
ако за заемането на позицията, за която кандидатстване, се изисква съгласуване
съгласно корпоративните ни политики.



Доставчици на услуги, които ползваме, включително счетоводители и доставчици на
услуги във връзка с информационни технологии.



Компетентни институции, ако се изисква по закон.



Съдебни и арбитражни органи във връзка с правни производства.
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Изискваме от всеки получател да се съобразява с поверителността и необходимостта от
осигуряване на сигурност на Вашите лични данни и да спазва всички приложими изисквания
в тази връзка.
Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни
Наясно сме с важността на принципа на ограничение на съхранението и предприемаме всички
разумни стъпки, за да осигурим, че обработваме лични данни само за срока, необходим за
целите, за които сме събрали тези данни.
Ще съхраняваме Вашите лични данни за не повече от шест месеца след приключването на
процедурата по подбор за съответната позиция, за заемането на която сте кандидатствали,
но не сте били одобрени, освен ако не сте ни дали своето съгласие за съхранение за по-дълъг
срок, например, за да вземем предвид кандидатурата Ви в следващи кампании по набиране
на персонал. След изтичането на този срок, ние ще изтрием или унищожим документите,
съдържащи лични данни, освен ако закон предвижда друго.
Вашите права
Имате следните права съгласно Общия регламент относно защитата на данните:


Право на достъп: имате право да получите от нас потвърждение дали обработваме
лични данни, свързани с Вас, и, ако това е така, да получите достъп до тези данни и
информацията, свързана с обработването.



Право на коригиране: ако обработваме лични данни, свързани с Вас, които са неточни
или непълни, имате право да поискате от нас да ги коригираме или попълним.



Право на изтриване: имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Където е приложимо, в резултат на такова искане ние ще изтрием данните – например,
ако данните са били обработвани незаконосъобразно. Молим обаче да имате предвид,
че е възможно да има причини, които могат да възпрепятстват незабавното изтриване на
Вашите лични данни, например висящи съдебни процедури.



Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на
обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства – ако оспорвате
точността им, за срок, който ни позволява да я проверим; ако обработването е
неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити; ако ние не се нуждаем
повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или ако сте
възразили срещу обработването от наша страна на основание легитимните ни интереси,
докато се потвърди чии интереси имат преимущество.



Право да оттеглите съгласието си: когато обработваме Ваши лични данни на
основание Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Това
обаче няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието
преди неговото оттегляне.
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Право на възражение: имате право на възражение срещу обработването на Вашите
данни, ако ние ги обработваме на основание легитимни интереси.



Право на преносимост: имате право да получите личните данни, които се отнасят до
Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат. Ако желаете и е технически осъществимо, можем да
прехвърлим тези данни директно на друг администратор, посочен от Вас. Можете да
упражните правото си на преносимост, когато обработването се основава на Вашето
съгласие или на договор и се извършва по автоматизиран начин.



Право на жалба: имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че
обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на приложимото
законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на
личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, и имейл адрес:
kzld@cpdp.bg.

Как да упражните правата си
Можете да упражните всяко от посочените по-горе права, с изключение на последното, като
ни изпратите искане:


по електронен път, използвайки следния имейл адрес: sofiaGDPR@cerhahempel.com;
или



по пощата на нашия адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ №
25, България.

Ще Ви предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането Ви,
в срок до един месец от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен
с още два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията. Можем да поискаме
от Вас да ни предоставите допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви
или да изясним, при необходимост, искането Ви.
Това известие за поверителност е последно актуализирано през месец януари 2020 г.
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