Уведомление относно процеса по подбор на персонал
Уважаеми кандидати,
Във връзка с процесa по подбор на персонал, Оргахим АД, ЕИК: 11700104, със седалище
и адрес на управление в Русе, бул. „Трети март“ № 21, (наричано тук по-нататък
"Организацията" или "ние") събира и обработва данни от личен характер (наричани тук понататък: "информация" или "данни”)
Каква информация събираме?
По отношение на качеството Ви на кандидат за позиция в рамките на Организацията,
събираме следната информация за Вас:
 име, фамилия, адрес и данни за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
 подробности относно образование, квалификация, умения, опит и трудов стаж;
 информация относно правата Ви да работите в Европейския съюз;
 всякаква друга информация, упомената в рамките на Вашата автобиография (CV).
Организацията може да събира тази информация по разнородни начини. Например,
данните могат да се съдържат в автобиографии или други документи с данни за самоличност ,
както и да бъдат събирани чрез интервюта или други форми на оценяване. Можем също така да
събираме Ваши лични данни от трети лица-работодатели.
Данните ще бъдат съхранявани и обработвани на следните места: Отдел „Човешки
ресурси“ и/или други ИТ системи (включително електронна поща).
Защо „Оргахим“ АД обработва данни от личен характер?
Единият от случаите, в които обработваме Вашите данни, е във връзка с това да проверим
дали са спазени относимите законови изисквания. Например, преди да наемем едно лице на
работа, ние задължително проверяваме дали кандидатът е допустим за работа в Европейския
съюз.
„Оргахим“ АД има легитимен интерес да извършва обработка на лични данни по време на
процеса по подбор на персонал. Обработката на данни от личен характер ни позволява да
управляваме набора и подбора на персонал и да потвърждаваме възможността на кандидата за
наемане на работа. Обработваме само тази информация, която ни е необходима, за да изпълняваме
законосъобразно задълженията си и да упражняваме конкретни и регламентирани права що се
отнася до наемането на работа.
Кой има достъп до Вашите данни?
Данните Ви могат да бъдат споделени вътре в Организацията за целите на подбора на
персонал. Това включва членове на екипа по човешки ресурси и лицата, отговарящи за подбора на
персонал, интервюиращи, участващи в процеса на набор и подбор на персонал, мениджърите
относно обособени работни позиции в техни отдели/екипи и служители в IT отдел, ако достъпът
до данни е необходим за изпълнението на техните функции и задължения. Няма да споделяме
Вашите данни с трети лица, различни от изброените.
Как „Оргахим“ АД защитава Вашите данни?
Ние гледаме сериозно на сигурността и защитата на данните. Разполагаме с вътрешни
политики и механизми за контрол, които да гарантират, че Вашите лични данни няма да бъдат

изгубени, повредени случайно, използвани по незаконосъобразен начин и гарантираме, че достъп
до личните Ви данни имат само оторизирани служители, в рамките на служебните им задължения.
За какъв период от време „Оргахим“ АД съхранява Вашите данни?
В случай, че не сте назначен/-а на работа, Организацията ще поддържа Вашите данни в
досие за период от 6 (шест) месеца след приключване на съответния процес по подбор на
персонал.
Ако кандидатурата Ви за работа е одобрена, личните данни, събрани по време на процеса
по подбор на персонал ще бъдат прехвърлени към Вашето трудово досие в „Човешки ресурси“ (на
електронен носител и/или хартиен носител) и съхранявани за времето, през което трае трудовото
Ви правоотношение, както и за период от 50 години след прекратяване на трудовото Ви
правоотношение, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство в Република България.
Вашите права
В качеството на заинтересовано лице, разполагате със следните права:
Право на информация и достъп - по Ваше заявление ще Ви съобщаваме всяка
информация за Вас, с която разполагаме;
Право на поправка - можете да поискате да променим и/или актуализираме Вашите
данни, ако са неточни/непълни;
Право на контрол на Вашите данни (ограничаване на обработка, изтриване на
данните, преносимостта, възражението, така както и правото да не бъдете обект на
автоматизирани решения - профилиране)
Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля, свържете се с нас на
адрес: гр. Русе, бул. „Трети март“ № 21, пощенски код 7000, или чрез изпращане на електронно
съобщение: GDPR@orgachim.bg
Ще бъдат разгледани всички адресирани до нас искания или жалби и ще Ви изпратим
отговор в законоустановените срокове. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате,
че обработката се извършва в нарушение на приложимото право, можете да подадете жалба до
Комисията за защита на личните данни, със седалище в гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2.
Какво ще стане, ако не предоставите данни от личен характер?
Нямате законови или договорни задължения да предоставяте данни на „Оргахим“ АД по
време на процеса по подбор на персонал. Въпреки това, ако не предоставите изискуема
информацията, е възможно да не можем да обработим Вашето Заявление/Кандидатура.

