ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА "ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД
В сила от 07.04.2020 г.
Администратор на лични данни: "ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД, ЕИК 205744962,
със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. "Вихрен" 12.
Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни са:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо
лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано,
пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, идентификационен
номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече
признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице".
Защо "ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД събира и съхранява лични данни?
За да ви предоставим услуги по посредничество при намиране на работа в България
и чужбина, е необходимо да съберем лични данни като име, идентичност, данни за
връзка (телефонен номер, имейл и др.), образование, квалификация, сертификати,
професионален опит и стаж, други умения, както и всякаква друга информация,
предоставена от Вас в автобиографията. Ние гарантираме, че информацията, която
събираме и използваме, е належаща единствено за намиране на най- подходящата за
Вас работа и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
"ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД може да предостави вашите лични данни на клиенти,
които са сключили договор за подбор на персонал с нас. Всички трети страни,
които може да получат данните Ви, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да
ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Получатели на
вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме по
конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни?
"ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва)
предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия
регламент за защита на данните (ОРЗД). Някои от сроковете на съхранение на
информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и
информация в определени минимални срокове.
Ако сте ползвали някоя от нашите услуги за посредничество при работа, можете да
поискате да получите копие от личните данни, които държим за вас, включително
всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием
всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме
задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.

Стр. 1 от 2

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо е да посочите три имена
и данни за контакт с Вас. Можем да поискаме от Вас допълнителна информация,
която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за
достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Тази допълнителна
мярка за сигурност е необходима, за да сме сигурни, че личните Ви данни няма
да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.
"ИНТЕР ДЖОБ КОНЕКТ" ЕООД може по своя преценка да променя и допълва
настоящата Политика за поверителност по всяко време. В случай на изменение
на тази Политика за поверителност, ние ще посочим датата на промяна и това
изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на
изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.
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