Известие за поверителност- кандидатстване за работа
Настоящото известие Ви предоставя информация за това как Монди Груп, в част ност
дружеството от Монди Груп („ние“), с което Вие комуникирате, ще обработ ва Вашите
лични данни във връзка с Ваше кандидатстване за работа.
1. Цели, за които обработваме Вашите данни
Ние ще обработваме Вашите лични данни, изложени в точка 2 за следните цели, а
именно:









достигне до потенциалните служители чрез различни средства, както и чрез
наетите консултанти (по набиране)
планиране и управление на човешките ресурси на глобално равнище,
включително, но не само, осигуряване на подходящ персонал;
планиране и администриране на потенциалните умения на служи телите;
обработване на получените чрез различни методи на комуникация заявления за
работа (например чрез електронна поща или социални медии);
организиране на процеса на кандидатстване за работа;
да бъдат поддържани/създавани центрове за оценка;
установяване, упражняване или защита на правни искове; и
с цел предходни кандидатури за работа да могат да бъдат разглеждани за нови
работни възможности (напр. група/набор от кандидати).

Ние събираме Вашите лични данни в хода на процеса на кандидатстване Ви или (i)
чрез публични източници; ii) консултанти по персонал; (iii) от вас, когато Вие ни
предоставяте личните си данни (напр. като изпратите резюмето си по електронна поща
или чрез регистрация на профила на служителя за фактори за успех); или (iv) кат о си
водим бележки по време на интервюто Ви за работа.
Предоставянето на личните данни е доброволно. Въпреки това, в случай, че не
предоставите личните си данни, то няма да е възможно да завършим процеса по
кандидатстване за работа.
2. Категории на обработвани данни и правно основание за обработване
Ние обработваме следните лични данни въз основа на нашите легитимен интерес
съгласно член 6(1)(е) от Общия регламент за защита на личните данни ("GDPR"), който
е да гарантираме ефективен процес на кандидатстване за работа, както и гарантиране,
че попълваме свободните си работни места с подходящи кандидати за работа:







имена;
префикс (г-н / г-жа / и т.н.), включително академични титли;
суфикс / наставка;;
снимка (ако е предоставена);
пол;
адрес;


























дата/място на раждане;
удостоверение за управление на МПС (да/не);
мейл адрес;
телефонен номер;
гражданско състояние и деца;
гражданство;
разрешение за пребиваване / разрешение за работа;
позиция, за която кандидатствате;
вид на кандидатурата (напр. електронна поща, LinkedIn, спекулативна
кандидатура да / не);
най-ранната дата на кандидатстване/ регистриране;
период на предизвестие;
желана заплата;
резюме;
военна служба / гражданска служба;
образование (училище, университет, курсове);
предходен професионален опит;
лични умения и способности
подпис;
сертификати и доклади;
бележки при водене на интервю за работа;
информативно оповестяване (например осъществено от трети лица) ;
комуникационни данни (включително електронна поща);
данни за оценка и преценка в хода на процеса на кандидатстване (например
оценителни доклади); и
всички други данни, предоставени от Вас по време на процеса на
кандидатстване за работа

В някой случай, можем да Ви помолим в отделена процедура да ни предоставите
Ваше съгласие за обработване, съгласно член 6 (1) (а) от Общия регламент за защит а
на личните данни ("GDPR"),
3. Прехвърляне на Вашите лични данни
Доколкото е необходими за осъществяване на горепосочените цели, ние ще
прехвърляме някои от Вашите лични данни на следните получатели:




агенции за набиране на персонал, които използваме;
ИТ доставчици на услуги, които използваме; и
дружества, които са част от нашата корпоративна група.

Някои от получателите, посочени по-горе, са разположени или обработват личните
данни извън територията на Вашата държава. Нивото на защита на данните в друга
държава може да не бъде еквивалентно на това във Вашата държава. В т ази връзка,
ние прехвърляме Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия
е решила, че имат адекватно ниво на защита на данните, или предприемаме мерки, за
да гарантираме, че всички получатели осигуряват адекватно ниво на защита на
данните Ние постигаме това например чрез сключване на споразумения за
законосъобразно прехвърляне на данни, изготвени на база Стандартните Договорни

Клаузи (2010/87/ЕО или 2004/915/EC). Такива споразумения са достъпни при
поискване чрез електронна поща.
4. Периоди на съхранение
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани в рамките на времето, през което се развива
процесът на кандидатстване за работа или в случай на Ваше съгласие да използваме
Вашата кандидатура за бъдещи позиции, докато не оттеглите съгласието си. Във всеки
случай, ние ще запазим Вашите лични данни за изискуемия период във връзка със
законните ни задължения за съхранение или потенциални искове, които все още не са
погасени по давност.
5. Вашите права във връзка с личните Ви данни
Съгласно приложимото право, имате следните права, (при условията, определени в
приложимото право): (i) да проверявате дали и какъв вид лични данни съхраняваме за
Вас и да поискате копия на такива данни, (ii) да поискате коригиране, доп ълване или
изтриване на Вашите лични данни, които са неточни или преработени в
несъответствие с приложимите изисквания и (iii) да изискате от Нас да се ограничи
обработката на личните Ви данни, (iv) при определени обстоятелства, да възразите на
база законово обосновани причини за обработката на Вашите лични данни или да
отмените съгласие, което е предоставено преди това във връзка с обработването им;
(v) да поискате преносимост на данните, (vi) да бъдете запознати със самоличностите
на трети лица, към които Вашите лични данни се прехвърлят и (vii) да подадете жалба
до компетентния орган. Оттеглянето на Вашето съгласие не може да засегне
законосъобразното обработване на личните Ви данни въз основа на същото съгласие
преди оттеглянето му,
6. Наши контакти
Моля да адресирате Вашите молби и въпроси от всякакво естество, свързани с
настоящото известие, до някой от посочените:
a)
b)
c)

Вашето лице за контакти в Монди.
Допълнително, можете да намерите контактите на всеки клон тук:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/.
Алтернативно, моля, използвайте “формуляра за контакти”.

Последно обновени на 27 Ноември 2018 година.

