
   
 

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В 
ИНКОФУДС ООД 

 

ИНКОФУДС ООД (наричано за краткост по-долу Администратор или Дружетвото) 
осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент  относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни. 

Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на 
личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка 

При кандидатстване за работа в ИНКОФУДС ООД Вашата кандидатура се разглежда от 
служител, изрично определен за подбор. След първоначалния подбор кандидатурите се 
изпращат до Ръководител на отдел за последваща комуникация. 

Обикновено кандидатстването става през външен сайт, за който Инкофудс ООД не носи 
отговорност. Кандидатстването може да бъде направено и през и-мейл или телефон. 

Решенията за това каква информация да споделите е изцяло Ваше. Включването на снимка 
също е по Ваш избор. 

1. Основание за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни: 
• За изпълнение на трудов договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с 

кандидата; 
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; 
• За целите на легитимен интерес на Администратора или трета страна; 

 
2. Цели и принципи на събирането, обработването и съхранението на Вашите лични 

данни 
- Индивидуализиране на кандидата; 
- Осъществаване на контакт с вас и провеждане на комуникация; 
- Извършване на подбор; 
- За целите на последващ интерес и контакт с Вас; 

 
3. Принципи. Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни: 

• Законосъобразност, добросъвестност  и прозрачност; 
• Органичение на целите на обработване; 
• Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните 

данни; 
• Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на 

сигурност на личните данни; 

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да 
обработва и съхранява личните данни с цел да защити следните си легитимни интереси: 



   
• Изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи и 

други държавни и общински органи. 
 

4. Видове лични данни,които Администраторът събира и обработва 
• Три имена  
• ЕГН 
• Адрес/ и-мейл 
• Телефонен номер 
• Образвание 
• Предишен професионален опит 
• Снимка (ако те сметнали за необходимо да ни изпратите) 

Администраторът може да обработва и други данни за Вас, в случай че вие доброволно 
предоставите такива. 

Тези данни се използват за извършване на следните операции:  

- Подбор на персонал- три имена, телефонен номер, образование, предишен 
професионален опит; 

- Сключване и изпълнение на трудов договор: за сключването и изпълнението на 
трудов договор, ние обработваме трите имена, ЕГН, адрес; 

- Разрешаване на възможни бъдещи спорове- за тази цел са ни необходими три имена, 
ЕГН, адрес и длъжност; 

- Поддържане на връзка с кандидата за бъдещи свободни позиции- за тази цел са ни 
необходими три имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер  

- Реализация на законните права и легитимни интереси на Администратора- в случай 
за необходимост за тази цел събираме всички от гореизброените лични данни на Лицето. 
 
Личните данни ни се предоставят директно от Вас. Някои от тях събираме на хартия в 
заключени шкафове или архив, други- в електронен вариант, защитени по надлежен начин. 

Достъп до Личните данни, които се събрат и обработват, имат само служителите на 
Администратора, които се нуждаят от такъв достъп за постигане на гореописаните цели 
или за които законът изисква това. 

 
4.1.  Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за 

следното: 
• Разкриват расов или етнически произход, 
• Разкриват политически, религиозни или философски убеждания, или членство в 

синдикална организация 
• Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни 

за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 
 
 
 



   
5. Срок на съхранение на личните ви данни 

Вашата автобиография може да бъде съхранена или унищожена от Администратора, 
по негова преценка, за следните срокове: 

- За срока на подбор на персонал за определена позиция 
- За три годишен срок, в случай че ви харесаме като кандидат за определена позиция и 

очакваме да се открие бъдещо работно място 
6. Предаване на вашите лични данни за обработване 

Администраторът не разменя, продава и разпространява Лични данни.  
Администраторът не извършва трансфер на Вашите Лични данни. 
 

7. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
• Право на достъп - Вие имате право да искате да получите от Администратора 

потвърждение, че Вашите Лични данни се обработват. Имате право да получите 
достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до 
събирането, обработването и съхраняването на личните Ви Данни. 
Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните 
Лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си 
запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост 
или прекомерност на исканията. 

• Право на коригиране или допълване - Вие имате право да поискате от 
Админитратора да коригира или допълни неточна или непълна информация за 
Вашите лични данни. 

• Право на получаване на информация - Вие можете да поискате от 
Администратора да ви информира относно всички получатели, на които 
Личните данни, за които е поискано коригиране, ограничаване или изтриване, са 
били разкрити. 

• Право да възразите - Вие можете да възразите по всяко време  срещу 
обработването на Лични данни от Администратора, включително ако се 
обработват за целите на директния маркетинг 

• Право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни - ако не 
желаете всички или част от Вашите Лични данни да бъдат обработвани от 
Администратора за конкретна или за всички цели на обработването, Вие 
можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане 
на искане в свободен текст или попълване на формата Приложение 1. 
Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност като 
поиска да представите документ за самоличност. 
Администраторът може да продължи да обработва част или всичките Ви 
Лични данни, ако съществува законово основание за това или за целите на 
опазване на легитимния интерес на Дружеството. 

• Право на изтриване („да бъдеш забравен”) - Вие имате правото да поискате от 
Администратора да изтрие част или всички Ваши Лични данни, а 
Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, 
когато е налице някое от посочените по- долу основания: 

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които се обработват; 



   
- Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и 

нямате друго правно основание за обработването; 
- Вие възразявате срещу обработването  на свързаните с Вас Лични данни, включително 

за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които 
да имат преимущество; 

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 
информационното общество. 

Администраторът не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранва и 
и обработва: 

- За изпълнение на законовите си задължения, свързани със задължения към държавни 
и общински институции 

- За упражняванет или защитата на правни претенции 
- За целите на архивирането в обществен интерес или за статистически цели 

 

В случай на упражнено право „да бъдеш забравен” дружеството ще изтрие всички Ваши данни. 
За управняването на това право е необходимо да изпратите молба в свободен текст или да 
попълните Приложение 2 и да се легитимирате с документ за самоличност в офиса на 
Инкофудс ООД в с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28. 

8. Защита на личните данни- Администраторът осигурява и поддържа подходящи 
технически и организационни мерки за защита на Личните Ви данни срещу 
неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или 
срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или 
повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и 
неприкосновеност на Личните данни. Администраторът прави преоценка на мерките 
регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни. 

 
9. Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни чрез 

формите, приложени към настояата информация. Разбира се, тези форми не са 
задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа 
изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данни. 
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или проложимото 
законодателства за защита на Личните ви данни, имате право да подадете жалба до 
Комисията за защита на личните данин на телефон 02/915 3 518 или на сайт 
www.cpdp.bg  

http://www.cpdp.bg/

