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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ - „СТЕМО“

ООД
Седалище и адрес на гр. Габрово, ул. Николаевска № 48, ЕИК 817080126
управление/ ЕИК
Контакт със www.stemo.bg; main@stemo.bg
„СТЕМО“ ООД Tел.: +359 66 801951
Представляващи лица Стефан Моров, Георги Тихов, Христо Ковачев
II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА СТЕМО ЗА ВАС?
СТЕМО обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или които
събираме/получаваме от други източници, като агенции за подбор.
В процеса на подбор обработваме следните категории лични данни:
- три имена, адрес, телефон, електронен адрес, снимка;
- образование, професионална квалификация, данни относно професионалната Ви биография,
референции от предходни работодатели;
- други данни, които сте посочили в CV – то си или в други документи, които сте предоставили
при кандидатстването;
Личните Ви данни са ни необходими, за да бъде оценена кандидатурата Ви спрямо поставените за
позицията критерии. Ако не предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим
Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си
данни доброволно.
III.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни ще бъдат обработени с цел провеждане на процедура за подбор на персонал, в
която Вие сте участвали:
- за да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит, като оценим
получените кандидатури и ги оценим спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания;
- да извършим необходимите предварителни действия необходими за сключване на трудов
договор, в случай, че бъдете одобрен;
IV.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СТЕМО ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Имаме законово задължение да проверим годността Ви да заемете определени позиции, поради което
ще обработваме лични Ви данни, за да можем да изпълним законовите си задължения на работодател
и да осигурим съответствие със задълженията ни по трудовото законодателство.
Ние обработваме личните Ви данни и на основание предварителни стъпки преди сключване на трудов
договор.
Допълнително, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно.
V. ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
СТЕМО обработва лични данни най-често по следните начини:
- чрез получаване на Ваши данни от други лица - например агенции за подбор или
специализирани платформи;
- чрез разглеждане на данните Ви от отговорните за подбора лица;
- чрез видеозаснемане при Вашите посещения в офисите на СТЕМО;

Вашите лични данни се обработват на територията на Република България. Обработването на личните
данни от страна на он-лайн платформите, в които кандидатствате, е съгласно техните условия и
политики.
Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични
средства, както следва:
- автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на
информация;
- неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със
съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
VI.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

Съхраняваме личните Ви данни само докато е необходимо, за да оценим кандидатурата Ви и вземем
законосъобразно решение за класирането Ви и да се защитят правата и интересите на СТЕМО ООД.
Ако не сте одобрени за сключване на трудов договор, ще съхраняваме личните Ви данни до
приключване на съответната процедура за подбор на персонал, в която сте участвали, но не повече от 6
месеца, след което те ще бъдат унищожени.
Можете да изтриете Вашата кандидатура в он-лайн платформите по всяко време.
VII.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Данните, събрани при процеса на подбор на служители не се предоставят на външни страни/трети лица.
Не предоставяме личните Ви данни извън ЕС. В случай че личните Ви данни се предоставят
(трансферират) извън границите на ЕС ще изискаме допълнително Вашето съгласие и ще Ви
предоставим информация относно защитите, които получаващата страна осигурява във връзка със
защитата на лични данни.

VIII.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да осъществите всяко от посочените права чрез писмено заявление до нас на адрес: гр.
Габрово, ул. Николаевска № 48 или dataprivacy@stemo.bg.
Правата Ви във връзка с личните Ви данни са следните:
- Имате право на достъп до информация относно обработката на лични данни и сведения какви
лични данни СТЕМО ООД обработва за Вас;
- В случай че смятате, че някои лични данни са неверни или непълни имате право да поискате
поправка или допълване /актуализация на личните Ви данни;
- Имате право да поискате да ограничим и забраним обработката на личните Ви данни за някои
специфични цели;
- Имате право да подадете искане личните Ви данни да бъдат заличени; и
- Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни с уеб-портал
www.cpdp.bg
Всички заявления и искания получени от СТЕМО ООД ще бъдат разгледани в срок до 30 дни, в
съответствие с относимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
Текущата актуализация на Политиката за поверителност при подбор на кадри влиза в сила от 14.05.2021 г.

