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Информация за защита на личните данни на кандидати за работа и/или стаж 
в ЗАД „Армеец“ АД

С настоящото ЗАД „Армеец“ АД („Дружеството“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат 
обработвани във връзка с извършване на процедура за подбор за започване на работа и/или стаж в дружеството. 

1. Лични данни, които обработваме:
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с  извършване на процедура за подбор за започване на работа и/или 

стаж, са следните: 
а) Име: име, презиме и фамилия; 
б) ЕГН за български граждани;
в) Контакти: електронна поща и телефон; 
г) Адрес: постоянен и/или настоящ адрес;
д) Образование;
е) Информация, свързана вашия професионален опит – придобит професионален опит, трудов стаж и умения;
ж) Информация относно обстоятелства за конфликт на интереси, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането;
з) �Здравни данни и други категории лични данни: данни от медицинско свидетелство за започване на работа, в случай, че бъдете 

одобрен за позицията, за която кандидатствате. 

2. Защо обработваме Вашите лични данни:
Обработването на Вашите данни е необходимо за извършване на процедура за набиране и подбор на персонал.   
Вашите данни могат да бъдат споделяни от ЗАД „Армеец“ АД с други доставчици на услуги, свързани с управлението на човешките 

ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни. Можем да споделим 
Ваши лични данни и с други компании от групите на „Химимпорт“ АД и „ЦКБ Груп“ АД за вътрешногрупови административни цели 
или за да получавате информация за предлагани от тях услуги и промоции. Във всички случаи разкриването на лични данни се 
осъществява само при наличието на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят 
адекватно ниво на защита на личните данни.

ЗАД „Армеец“ АД може да сподели Ваши лични данни и с държавен орган в изпълнение на задължения за предоставяне на информация, 
които произтичат от закон или друг нормативен или административен акт.  

3. За какво използваме Вашите лични данни:
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на: 
а) преддоговорна  идентификация на кандидата за работа или стаж; 
б) преддоговорна оценка за квалификация и надеждност на кандидата за работа или стаж;
в) извършване на процедура по подбор на персонал; 
г) сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви премине успешно всички етапи в процеса на подбор.
Данните, които предоставяте за кандидатстването по желаната от Вас позиция ще бъдат обработвани само и единствено за 

целите на извършване на подбор за тази позиция. Данните се обработват  въз основа на Вашето съгласие, изразено чрез изпращане 
на Вашата автобиография, мотивационно писмо и и/или други документи. При изразено съгласие от Ваша страна, данните Ви могат 
да бъдат запазени и разгледани отново при откриване на нова позиция в Дружеството, която е подходяща за Вас. В този случай 
Дружеството може да осъществи контакт с Вас посредством телефон и/или e-mail. 

4. Профилиране
 При осъществяване на набиране и подбор на кандидати за работа и/или стаж, Дружеството не използва процеси на автоматизирано 

вземане на решения, включително профилиране по смисъла на ОРЗД. 

5. Поверителност на личните данни и предоставяне на информация
ЗАД „Армеец“ АД стриктно зачита и спазва поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания 

е възможно ЗАД „Армеец“ АД да разкрие Ваши лични данни само при наличие на законово основание или на основателна причина на 
следните лица:

а) доставчици на услуги свързани с:
 - управление на човешките ресурси; 
 - техническа поддръжка;
 - поддръжка на вътрешни информационни системи; 
 - оперативна поддръжка на дейността ни.
В тези случаи ЗАД „Армеец“ АД разкрива данни само, ако доставчикът на услугата се е задължил на основата на писмена 

договореност да осигури адекватно ниво на защита на споделените данни.  
б) държавни или общински органи;
в) дружества  от групите на „Химимпорт“ АД и „ЦКБ Груп“ АД. 

6. Срок на съхранение на Вашите лични данни
Личните данни, които сте предоставили при участието Ви в процедурата по набиране и подбор на персонал, ще бъдат съхранявани 

от Дружеството за срок до 6 месеца, съгласно разпоредбите на Закон за защита на личните данни. Този срок може да бъде удължен 
при наличие на изрично съгласие от Ваша страна.
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Данните на лицата, които са преминали успешно процедурите по набиране и подбор на персонал и Дружеството е сключило 
договор с тях, ще бъдат съхранявани в трудовото досие на лицето  за целите и сроковете на изпълнение на сключения договор. 

7. Вашите права по отношение на личните Ви данни:
Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЗАД „Армеец“ АД, произтичащи от българското и 

европейското законодателство: 
а) да получите достъп до личните Ви данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях; 
б) да поискате корекция в личните Ви данни, които Дружеството обработва, ако сте установили  непълнота или неточност в тях;  
в) �да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Това може да стане, когато е постигната 

целта, за която данните са събрани, или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране и обработка, когато това събиране 
и обработката се базира само на съгласие и няма друго законово основание за това, или когато данните Ви се обработват 
незаконосъобразно, както и в други случаи; 

г) да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена в определените от закона случаи; 
д) �да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, 

общоупотребяван и машинно-четим формат;
e) да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 

8. Контакти с нас:
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за 

защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ АД на нашия уебсайт (www.armeec.bg), както и във всеки наш офис в страната. 
За всякакви въпроси относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, 

ул. „Стефан Караджа“ № 2, ел. поща: info@armeec.bg. Нашето длъжностно лице за защита на личните данни е Иво Христов, ел. поща: 
dpo@armeec.bg 

9. Възможност за подаване на жалби
Вие имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато счетете, че правата Ви във връзка със 

събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни са нарушени и са налице съответните предпоставки за това. 


