ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
РАБОТА
(приложение за работни кандидатури)
За да кандидатствате за работа в Осцеола ЕООД, моля прочетете внимателно
текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не
кандидатствайте по обявата.
1. Осцеола ЕООД е Администратор на лични данни със седалище гр. Велико Търново, ул. Ниш 3 и
ЕИК 104637020.
2. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо условие за да кандидатствате по
публикуваната от Осцеола ЕООД обява за работа и извършване на последващ подбор на
персонал.
3. Осцеола ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни по време на кампанията за
подбор на персонал.
4. Събраните данни се използват:
•
За осъществяване подбор на кадидати за работа по обявена от Осцеола ЕООД длъжност;
•

За установяване на връзка с Вас по телефон, имейл, за изпращане на кореспонденция,
отнасяща се до кандидатурата Ви за работа.

5. Личните Ви данни се съхраняват за срок от 1 година, след което биват изтривани.
6. Осцеола ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически
мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от
неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
7. Когато кандидатствате по обява за работа, Осцеола ЕООД ще получи достъп до личната Ви
информация, единствено ако Вие позволите това, прикачвайки своята автобиография,
мотивационно писмо или друга съответстваща за обявата информация. Вие носите отговорност
за личната информация, която изберете да предоставите.
8. Личните данни не се предоставят и разкриват на трети лица извън Осцеола ЕООД.
9. Личните данни обработвани от Осцеола ЕООД не се предават в други страни.
10. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за нуждите на кампанията по набиране на
персонал, само при Ваше изрично съгласие, като обработването е конкретно и в степента и
обхвата, предвидени в съответното съгласие.
11. Кандидатствайки по обявите публикувани от Осцеола ЕООД, Вие изрично се съгласявате
данните Ви да бъдат използвани за целите на кампанията по публикуваната обява, както и да
се осъществява комуникация с Вас посредством посочените данни за контакт.
12. Вие имате право на достъп, коригиране, възражение за обработване и изтриване на Вашите
лични данни след подаване на писмено заявление до Администратора на лични данни информация за начина на процедурата за достъп до тези права, ще получите след запитване на
имейл security@osceola.de
13. При нередности относно Вашите лични данни или съмнения за сигурността, моля незабавно
информирайте на имейл security@osceola.de
14. При допълнителни въпроси, пишете ни на имейл security@osceola.de

