ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА РАБОТА ВЪВ „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД
1. Информация за администратора на лични данни
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД („Дружеството“ и/или „Администраторът“), регистрирано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103195446, със седалище и адрес на
управление: гр.Варна, бул. „Янош Хуняди“, № 5.
2. Информация за Длъжностно лице за защита на данните
Име: Диляна Керемитчиева
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 5
Ел.поща: gdpr.bg@veolia.com
Телефон за контакт: 052/55 44 21
3. Категории лични данни, които обработваме
Ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен
номер, ЕГН/дата на раждане, информация за завършено образование, квалификация,
информация за предходни работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са
включени в автобиографията Ви.
4. Цели при обработка на данните
За да оценим в каква степен сте подходящи за съответната позиция, за която кандидатстване,
ние събираме Вашите лични данни, посочени в т. 3:
 За извършване на предварителна оценка: подадена от Вас автобиография, три имена,
електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за завършено
образование, квалификация, информация за предходни работодатели и заемани длъжности
 След положителна оценка с цел свързване за интервю: три имена, адрес, електронен адрес,
телефонен номер
 За изготвяне на индивидуална оферта за работа: три имена, електронен адрес, телефонен
номер.
5. Основание за обработване на данните
Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни единствено на основание
Вашето съгласие.
След изразено изрично съгласие от Ваша страна, в случай че не бъдете назначен на работа във
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за позицията, за която кандидатствате, ние съхраняваме следните
Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане,
информация за завършено образование, квалификация, информация за предходни работодатели
и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографиятаВи, която сте ни
представили. Данните се съхраняват от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за срок от една година, след
предоставянето им, с цел да бъдат използвани за участие в подбор за други позиции в
компанията, които са свободни в този период, както и за осъществяване на контакт с Вас за
подобни позиции.
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието сиза
обработване на лични данни за някои или всички данни, описани по-горе, „Веолия Енерджи
Варна“ ЕАД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели и
ще ги унищожи. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването,
основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Съгласието може да бъде оттеглено, като
това се заяви писмено на имейл адрес: gdpr.bg@veolia.com .

6. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, предоставяне на данни извън
дружеството
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016, самостоятелно или чрез трети
лица, обработващи личните данни. В случай, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ползва трети лица,
които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички
грижи за опазване на личните ви данни, а „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД остава изцяло отговорна
за тяхната защита.
Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че
необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на
необходимото ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви. Предоставените от Вас
лични данни няма да се предават в трети страни извън Европейския съюз.
Личните данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:
 Компании, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за
обработка на лични данни.
 Лица, наети на граждански договор от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, подпомагащи
процесите наработа и организация в компанията и др.
 Лица, обработващи данните от свое име:
- Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни
по силата на действащото законодателство (като НАП, НОИ, Инспекция по труда,
Комисията за защита на личните данни или други подобни).
7. Изтриване на данните
По правило, изтриваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили за кандидатстване за
обявена позиция, веднага след приключване на процеса по подбор, но не по късно от 6 месеца,
освен ако не сте ни предоставили изричното съгласие в т. 5. по-горе. В случай, че сте ни
предоставили Вашето изрично съгласие по т.5 по-горе, ние изтриваме Вашите данни незабавно
след изтичането на посочения в т.5 срок.
8. Защита на Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и нейните служители, ние
прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
Компанията е установила процедури и механизми по предотвратяване на злоупотреби и
пробиви в сигурността и определила е Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат
процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
9. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни


Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква
степен обработваме личните Ви данни, информация за целите на това обработване, за
категориите данни и за категориите получатели, на които данните се разкриват.



Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, както и при
настъпила промяна, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или
допълним.



Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас,
в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че
може да има причини изтриването да не се извърши веднага, порадиналичие на нормативно
изискване за запазване на данните.



Право на ограничаване на обработването: Вие можете да поискате ограничаване на
обработването на Вашите лични данни, в случай че:
- оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
- обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате
тяхното ограничено обработване; или
- повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
- сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали
законните основания на администратора.



Право на преносимост на данни: Вие имате право да поискате от нас да предоставим
личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.



Право на възражение: При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко
време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай, че възражението
Ви е основателно, Вашите личните данни няма повече да бъдат обработвани.



Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското
законодателство, Ви молим да се обърнете към Длъжностното лице за защита на данните,
чиито контакти са посочени в началото. Независимо от това, при всяко положение Вие имате
право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (www.kzld.bg), пред
регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.
В случай, че подадете жалба или искане до Дружеството и/или до Длъжностното лице за
защита на данните, ние ще разгледаме и ще се произнесем с мотивирано решение в рамките
на 14 дни от подаване на Вашата жалба или искане. В случай, че събирането на данни по
Вашето искане налага ангажирането на по-сериозни ресурси, този срок може да бъде
удължен до 30 дни, за което ние ще Ви информираме своевременно.

