УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
Във връзка с изпълнение на задълженията ни по Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз,
„Регламента“), с настоящото Уведомление за поверителност, ние от „Монтаж строителни
конструкции“ АД („МСК“, „Дружеството“) искаме да Ви предоставим информация относно
личните Ви данни, които могат да бъдат събрани и обработени при провеждането на подбор на
кандидатите за работа за съответна позиция, отворена за кандидатстване от Дружеството.
МСК е администратор на личните данни, предоставени от Вас при извършването на подбор
на кандидати за работи и като такъв искаме да Ви помогнем да разберете за каква цел, защо и как
можем да използваме предоставената от Вас информация (лични данни).
Моля, да имате предвид, че посочената по-долу информация не е изчерпателна, като същата
може да варира в зависимост от позицията, за която кандидатствате.
Какви Ваши лични данни обработваме?


„Лични данни“ - всяка информация за Вас, от която може пряко или непряко да бъдете
идентифицирани;



„Чувствителни лични данни“ - такава информация, която би могла да разкрива расов или
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или
членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни
за здравословното състояние, или данни за сексуалния живот, или сексуалната ориентация.
МСК не изисква и не обработва чувствителни лични данни на кандидатите. МСК не
изисква предоставянето на чувстителни лични данни по време на обработване
кандидатурата Ви по определена позиция. Моля, не включвайте чувствителни лични данни
в кандидатурата си. В случай, че ни предоставите такава информация, Вие се
съгласявате, че МСК може я да използва в съответствие с приложимото
законодателство и регулации и в съответствие с настоящото Уведомление за
поверителност.

Личните Ви данни, които могат да бъдат събрани и се обработват при провеждането на
селекция на кандидати за работа и евентуално последващо предложение за работа, са:
1. Информация за Вас - име, презиме, фамилия, дата на раждане;
2. Контакти – електронна поща, адрес и телефон;
3. Образование, обучение и езикови познания – образователна/ квалификационна степен,
данни за проведени обучения, придобити сертификати, владеене на чужди езици (вид и
степен на владеене);
4. Професионален опит – професионален опит, трудов стаж, придобити професионални
умения;

5. Други данни, предоставени от Вас в процеса на кандидатурата Ви по конкретна позиция
в нашето Дружество – мотивационни писма, препоръки от предишни работодатели,
портфолио, профил в социални мрежи, както и други доброволно изпратени от
Вас контакти и материали. При предоставянето на препоръки от предишни
работодатели и лица за контакт, Вие поемате задължението да ги информирате за
целите, за които ще бъдат използвани техните лични данни, къде могат да бъдат
предоставени, както и да получите тяхното съгласие за това.
Основание за обработване: Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на
кандидатурата Ви за конкретната позиция
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставената от Вас информация и ще бъде използвана за извършване на подбора на
кандидати за обявената позиция и евентуално последващо предложение за работа под формата на
оферта (предложение за работа), в случай че кандидатурата Ви бъде одобрена.
Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за
конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, изразено чрез подаване на кандидатурата.
При наличието на допълнително изразено съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може
да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от МСК за срок от 1 (една) година,
следваща годината на кандидатстване.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
МСК зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Достъпът до Вашите лични
данни е ограничен само до служители на МСК, на които е необходим такъв, за изпълнение на
техните функции и осъществяването на подбора.
В случай, че при набиране на персонал МСК ползва услугите на консултанти, имащи опит в
управлението на човешките ресурси, с цел да се улесни и разшири селекцията на кандидати, е
възможно съответните доставчици на такива услуги да имат достъп до Вашите лични данни, като
това се осъществява само при спазване на конфиденциалността на информацията, писмена
уговорка между страните и подходящи мерки за защита на сигурността на данните.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
Вашата кандидатура и информацията, съдържаща се в нея, предоставени за конкретна
позиция, както и евентуално направена оферта за работа, ще бъдат унищожавани след
приключване на процедурата по избор на кандидати.
Кандидатури и направени оферти (предложения) за работа, за които е дадено
допълнително съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани за срок от
1 (една) година, следваща годината на кандидатстване, или до оттегляне на съгласието за
обработка, ако същото е оттеглено преди изтичане на едногодишния срок.

Вашите права по отношение на личните Ви данни:
Регламентът Ви дава определени права спрямо личните Ви данни, обработвани от МСК:
1. Достъп до лични данни: Можете да поискате да потвърдим дали използваме или не
Вашите лични данни и да получите копие от тях.
2. Оттегляне на дадено съгласие: Във всеки един момент Вие имате право да оттеглите,
даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни. В този случай, обаче МСК
може да не е в състояние да разгледа Вашата кандидатура за позицията или да Ви предложи
да участвате в последващ подбор на служители, за който Вие притежавате необходимите
умения и опит.
3. Коригиране и изтриване на Вашите лични данни: Можете да поискате МСК да коригира
информация за Вас, която смятате, че е неточна или непълна. Това може да стане само след
като ние се уверим в нейната неточност или непълнота. Можете да поискате данните Ви да
бъдат заличени, когато са налице условията за това. Това са случаите, когато е постигната
целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се
базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка, данните Ви се
обработват незаконосъобразно, или сме били законово задължени да ги заличим.
4. Ограничаване на обработката на Вашите лични данни: В определени от закона случаи,
да направите възражение срещу обработването на лични Ви данни.
5. Право на преносимост на данните: Можете да поискате от нас да Ви предоставим Вашите
лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или
да поискате от нас да ги предоставим директно на друг администратор на лични данни
(например друго дружество).
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните
правата си, ще намерите на нашия уебсайт.
Напомняме, че на адрес: kzld@cpdp.bg, имате право да подадете жалба до Комисия за
зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с МСК на следния адрес: http://www.mck.bg/контакти

Радваме, че избрахте да кандидатствате за позиция при нас!
С Уважение: Екипът на МСК АД

