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Информация за правата на лицата, участващи в процедура по подбор на персонал в ПОК 

„Доверие“ АД, в качеството им на субекти на лични данни 

 

 
С този документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни и за правата Ви свързани с тях, 

както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните. 

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ  

Администратор - ПОК „Доверие“ АД, ЕИК: 831190986 

Седалище и адрес на управление:  

гр. София 1113, област София, община Столична,  

район Изгрев, ул. "Тинтява" №13Б, вх. А, ет. 7 

Tел.: (02) 46 46 173; Тел.: 0 700 13 400 

E-mail: head@poc-doverie.bg   

Интернет страница: www.poc-doverie.bg  

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ: 

Милена Владимирова-Казакова 

ПОК „Доверие“ АД 

гр. София 1113, област София, община Столична,  

район Изгрев, ул. "Тинтява" №13Б, вх. А, ет. 7 

E-mail: dpo@poc-doverie.bg 

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА, КОИТО ПОК ДОВЕРИЕ ОБРАБОТВА:  
В процеса по подбор и назначаване обработваме само лични данни, които са необходими за целите на подбора и 
сключване на трудов договор, като спазваме изискванията на европейското и национално законодателство. Това са 
лични данни, като: снимка, имена, адрес, данни за контакт, образование, професионален опит, лични и 
професионални качества и умения и др. подобни.  

Не изискваме да ни предоставяте данни за своя расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни 
или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработваме генетични данни и 
биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната 
ориентация. В някои случаи, може да е необходимо да ни предоставите данни за здравословното си състояние 
(намалена работоспособност), когато това има отношение към трудовото Ви правоотношение и/или социална 
сигурност и закрила. 
 

ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:  
Обработваме Вашите личните данни, в качеството Ви на лице, участващо в процедура по подбор и/или назначаване 
в ПОК „Доверие“/Компанията, само за конкретните цели на подбора на кадри и на сключването на трудов договор, 
така както те са определени в нормативен акт и/или в договор, и/или в други документи, вкл., но не само за целите 
на: 

o извършване на подбор; 

o събиране на необходимите данни и документи за назначаване на трудов договор; 

o сключване на трудов договор. 

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на 
легитимните интереси на Компанията. 

 
СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:   

mailto:head@poc-doverie.bg
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Данните ще бъдат съхранявани от Компанията само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са 
събрани първоначално, освен ако не е налице законово задължение или друго законово основание за съхранение за 
по-дълъг период от време. Личните данни на кандидати за назначаване в Компанията, с които не е сключен договор 
се съхраняват за целите на участие в нова процедура по подбор до 6 месеца след приключване на процедурата по 
назначаване на служител на длъжността, за която са предоставени данните и документите.  
Ако сте ни предоставили оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическата 
и психическата Ви годност за позицията, както и необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата 
длъжност, ние ще Ви върнем тези документи, в случай че не сте одобрен за назначаване, незабавно след 
приключване на процедурата по подбор. 
Компанията не унищожава лични данни и документи, ако те са необходими за текущо съдебно, административно или 
др. производство, както и производство по разглеждане на жалба пред Компанията. 
 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА:  

В процеса по подбор и назначаване обичайно не предоставяме Вашите лични данни на трети лица.  
Възможно е в рамките на процедурата по подбор и назначаване да използваме услугите на специализирани фирми 
за подбор на персонал или интернет базирани кариерни платформи, в такъв случай обменяме Ваши лични данни с 
тях в рамките на необходимото (напр. може да обменим автобиография). Във връзка с техническа и оперативна 
поддръжка на дейността ни също е възможно доставчици на услуги на Компанията да имат достъп до лични данни, 
които се обработват от нас. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна 
причина за това и въз основа на писмено споразумение с доставчиците на услуги, за да осигурят адекватно ниво на 
защита. 
 
КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО: 

o на информация, дали ПОК „Доверие“ обработва Ваши лични данни; 

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от ПОК „Доверие“ и право да получите информация за 

Вашите лични данни, които са в процес на обработване; 

o на преносимост на данните, които сте ни предоставили и Ви засягат, в структуриран, широко използван 

и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно 

задължение и се извършва по автоматизиран начин; 

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;  

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;  

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;  

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от ПОК Доверие, когато са неточни, да бъдат 

допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;  

o да откажете Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг;  

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за 

ПОК „Доверие“ не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, 

за тяхното обработване или съхранение;  

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за 

това и ако за ПОК „Доверие“ не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от 

Вас договор, за тяхното обработване;  

o на жалба до Комисията за защита на личните данни, когато считате, че сме нарушили правата Ви, 

свързани с Вашите лични данни (www.cpdp.bg); 

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (напр. ако са ни 

предоставени от фирма за подбор на персонал и пр.).  

Искането си за упражняване на права може да формулирате в свободен текст и да отправите до Компанията. 

Информацията и копията на личните Ви данни, които са в процес на обработване ще Ви бъдат предоставени от 
Компанията безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване. 

В случай, ще сте подали искане за упражняване на права, ние ще Ви предоставим информация за действията, които 
сме предприели по Вашето искане, без забавяне, но най-късно в срок от един месец, от получаване на искането Ви. 
При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, предвид сложността и броя на постъпилите 
искания. В този случай, ще Ви информираме за удължаването и причините за него в срок от един месец, от 
получаване на искането Ви. 

Настоящата информация може да се актуализира периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба 
и/или дейността на Компанията. Актуалната й версия се оповестява на Интернет сайта на ПОК „Доверие“ на адрес: 
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www.poc-doverie.bg в секцията Защита на личните данни.   

http://www.poc-doverie.bg/

