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Уведомление за обработка на лични данни на кандидатите за работа в 
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД 

 
 
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София, ул. Париж 11,  се ангажира да защитава и зачита  
Вашите лични данни. 
  
Това онлайн известие за поверителност описва начините, по които събираме лична 
информация от Вас по време на процеса на подбор на персонал и как я използваме в 
съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други приложими 
национални и европейски разпоредби. 
 
Моля, прочетете внимателно това известие за поверителност! 
 
 

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС 
 

Видовете данни, които можем да събираме и обработваме за вас по време на процеса на 
подбор на персонал: 
 

 цялата информация, съдържаща се във Вашия формуляр за кандидатстване и 
всяка друга лична информация, която можем да изискаме от вас, която може да 
включва чувствителни лични данни (както е определено в „ЗЗЛД“);  

 всички материали, които изпращате или качвате на този уебсайт или на имейл 
адрес, даден на този уебсайт, като не се ограничаваме до Вашата автобиография. 

 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД ще обработва личните данни, включени във Вашата 
автобиография за следните цели: 

 

 само за целите на настоящия подбор;  
 

 с цел набиране на персонал за бъдещи свободни позиции, които отговарят на 
Вашето образование, опит и квалификация, за период от 24 месеца. Имате право 
да оттеглите съгласието си по всяко време и информацията Ви ще бъде незабавно 
изтрита. 

 
 
 

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА С ТРЕТИ СТРАНИ 
 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД не предоставя данни на трети страни, преди да бъдем 
сигурни, че необходимите организационни и технически мерки за защита са спазени, така 
че да гарантират сигурността на данните Ви. 
Личните данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели: 
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 компании, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, 
използвани за обработка на лични данни; 

 правителствени или правоприлагащи органи (Министерство на Труда и 
Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция 
по Заетостта), ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или 
оправомощени да го направим. 

 
 
 

СЪХРАНЕНИЕТО НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Предприехме всички необходими действия, за да сме сигурни, че Вашите лични данни се 
обработват по сигурен начин и в съответствие с правилата на ЗЗЛД, както и със 
законодателството за защита на личните данни.  
 
 

 
КОЛКО ДЪЛГО ЗАПАЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ 

 
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД ще съхранява и обработва всички данни, които сте 
предоставили за период от 24 месеца. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко 
време. След този 24-месечен период информацията Ви ще бъде изтрита. 
 
 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 
 

 Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация 
Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от Вашите лични данни. 
В някои случаи можете да ни помолите да Ви предоставим електронно копие на Вашата 
информация.  
 

 Правото да коригирате личната си информация 
Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, е сгрешена 
или не е актуална, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана, 
допълнена или коригирана.  
 

 Право на изтриване  
При определени обстоятелства имате право да поискате личните Ви данни да бъдат 
изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и ние ще прецени дали 
искането Ви трябва да бъде изпълнено, но това право е подчинено на всички законови 
права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. За ситуации, 
при които съгласно закона определяме, че Вашето искане за изтриване на лична 
информация може да бъде удовлетворено, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД ще направи 
това без неоправдано забавяне. 
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 Право на ограничаване 
При определени обстоятелства имате право да поискате ограничаване на обработката на 
личните си данни. В някои случаи обаче такова ограничение на обработката може да 
ограничи целите на подбор. 
 

 Право на възражение 
Доколкото обработката на Вашите данни от компанията се основава на законния интерес 
на компанията (и няма друга основа за обработване), Вие имате право да възразите срещу 
Компанията да обработва Вашите данни в зависимост от Вашата конкретна ситуация. 
 

 Право на жалба 
Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където 
живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във 
връзка с Вашите данни. 
 
 

ИМЕЙЛ ЗА КОНТАКТ: 
Въпроси, коментари и искания относно тези правила за поверителност трябва да бъдат 
адресирани до: gdpr@vikholding.bg 
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