
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обработване на лични данни на кандидати, търсещи работа, в рамките на нашата
дейност като посредници и консултанти по подбор на персонал.

Последна актуализация юли 2019

Фирма Балканинвест. ЕУ ЕООД обработва следните лични данни на кандидатите,
търсещи работа, попадащи в следните категории: контактни данни, автобиографии,
свидетелства и Дипломи, информация, свързана с трудовото възнаграждение.

Правно основание по изпълнение на договорни взаимоотношения

Предоставените от Вас лична информация и лични данни са необходими  както за
изпълнението на съвместни договорни взаимоотношения, така и за предприемане на
необходимите мерки по сключване на предварителни договори.  Без предоставянето
на тези лични данни не бихме имали възможност да работим съвместно, както и да
имаме съвместни договорни взаимоотношения.

Нашата фирма разполага с лична информация и лични данни за Вас, които са ни
били предоставени директно от Вас или от от трети лица (доставчици на услуги като
трудови борси, държавни институции и др.) за целите на изпълнението на съвместни
договорни  взаимоотношения  или  за  предприемане  на  необходимите  мерки  по
изпълнението на предварителни договорки. Целта на обработването и съхранението
на  Вашите  лични  е  следната:  Предоставяне  на  услуги  по  посредничество  при
наемане и назначаване на персонал към фирмени клиенти и партньори.

Срок за съхранение на личните данни

Обикновено  ние  съхраняваме  Вашите  лични  данни  за  срок  от  шест  месеца.  В
случаите, когато е налице обоснован интерес и/или подписан двустранен договор,
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок от три години. Ние съхраняваме
Вашите лични данни за неопределено време, ако специално сте ни упълномощили
да  го  направим.  При  условие,  че  нашата  фирма  Ви  е  предоставила  услуги  по
посредничество  при  търсене  и  назначаване  на  работа,  при  което  е  възникнало
трудово  правоотношение  с  наш  партньор,  ние  сме  задължени  да  съхраняваме
Вашите лични данни за срок от 20 години съгласно държавните законови разпоредби
и/или задължения спрямо фирмени клиенти и държавни институции. 

В случай на измамно поведение от страна на кандидатстващите за работа, ние се
задължаваме  да  съхраняваме  безсрочно  техните  лични  данни,  които  биха  били
необходими на по-късен етап за безпроблемното им идентифициране, както и при
възникване на съдебни спорове.

Предоставяне на лични данни

При обработването и съхраняването на Вашите лични данни, ние ще предоставяме
информация, свързана с Вашите лични данни на трети лица, както следва:

  - След предварително съгласуване с нашите фирмени клиенти и партньори



  -  В изпълнение на законовите разпоредби на Република България на държавни
институции

Контакт

За контакт с нас: Impressum

Бихте могли също така да се свържете с отговорните за защита на личните данни
лица на адрес: dataprotection  @balkaninvest.eu 

Вашите права съгласно приложимите закони за защита на личните данни

Съгласно  приложимите  закони  за  защита  на  личните данни Вие  имате  следните
права, свързани с обработването и съхранението на Вашите лични данни: 

- Право на достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, които обработваме
и съхраняваме

- Право на корекция, актуализация и ограничаване на съхраняваните от нас лични
данни

- Право на изтриване на Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме,
при съблюдаване на правните и  законови разпоредби в Република България

При настъпване на изброените по-горе обстоятелства, моля да се свържете с нас.

В  случай,  че  смятате,  че  обработването  на  Вашите  лични  данни  съгласно
приложимите закони за защита на личните данни е нарушено, можете да подадете
жалба към местния орган за защита на личните данни.
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