
ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА – СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ГРУПА MEDIPE (ПОДБОР НА 

ПЕРСОНАЛ) ИНТЕРНЕТ УЕБСАЙТ 

25 май 2018 година е дата на влизане в сила разпоредби на регламента на Европейския 

парламент и Съвета на (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по 

отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и 

отмяната на Директива 95 / 46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните, наричан по-нататък 

"RODO").  

Съответно с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 14 ал. 1 и 2 на RODO Възложителят информираме, че: 

1. Администратор на лични данни 

Администраторът на личните данни е Група Medipe (по-нататък „Група Medipe” или 

„Съвместни администратори”), която действа по принципа на съвместно администриране. 

Повече информации за темата Група Medipe се намират под линка:  

 http://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

2. Инспектор на Защита на личните данни 

Група Medipe определи Инспектора на Охраната на Личните Данн), с който  можете да се 

свържете при всички случаи, отнасящи се до обработката на личните данни, посредством 

електронна поща, адрес имейл:  iod@medipe.com   

3. Целта на обработка на личните данни 

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел: 

 

1) провеждане на актален процес на подбор на персонал,   

2) при случай на даване на Вашето съгласие на обработка на личните Ви данни с целта 

свързана с по-нататъшни процеси за подбор на персонал, Вашите данни ще бъдат обработвани 

със същата цел, 

3) търговски и маркетингови, 

4) статистически. 

  

4. Правно основание на обработка на данните 

Правното основание на обработка на личните Ви данни е: 

1) Чл. 6 ал. 1 бук. А) RODO в обхвата на дадено съгласие с целта провеждане на по-

нататъшни процеси за подбор на персонал, използване на имидж за промоционална 

цел, 

2) Чл. 9, ал. 2, бук. А) RODO в обхвата на обработка на лични чуствителни данни и също с 

цели определени в съдържанието на дадени от Вас съгласия, 

3) Чл. 6, ал. 1, бук. Б) RODO в обхвата обработка но лични данни необходими за 

сключване на договора, провеждане на курс или обучение, 

4) Чл. 6, ал. 1, бук. В) RODO в обхвата на изпълнение на правно задължение наложено за 

съвместните Администратори, именно задължения свързани с внасяне на социални 

вноски  и авансов данък върху доходите в обхват изискван от общо приложими 

разпоредби, 

5) Чл. 6, ал. Бук. Ф) RODO в обхвата на реализиране на правно основаните интереси, по-

специално обезпечаване на доказателство в обхват а установяването, упражняването 

http://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/
mailto:iod@medipe.com


или защита на искове, изпращане на лични данни в рамките на предприятия на групата 

за вътрешни административни цели, оценка на качество на услуги или директен 

маркетинг. 

 

5. Получатели на лични данни  

 

Получателите на личните Ви данни могат да бъдат: 

 

1) Клиенти на Група Medipe, т.е. лица, върху които се полага услуги за обгрижване и 

другите, също и членове на семействата им, 

2) Доставчици на Група Medipe, т.е. предимно субекти извършващи медицински, правни, 

охранителни, информатични, транспортни, пощенски, съветнически, счетоводни услуги, 

услуги за обучение също така услуги свързани с човешки ресурси, 

3) Партньорите на Група Medipe занимаващи се с набиране на клиенти, 
4) Субекти свързани капиталово или лично с Група Medipe.  
 
6. Период на съхраняване на данни 

 
Вашите лични данни, които обработка се извършва въз основа на договора ще бъдат 
съхранявани през период на траене на договора, на който сте страна, последвано от периода, 
посочения от приложими разпоредби, предимно разпоредби на закона за счетоводство и 
разпоредби на данъчно право, както и соцални осигуровки също и давностен срок на 
евентуални гражданскоправи искове. При случай на неоказано сътрудничество със Съвместни 
Администратори въз основа на договора, Вашите лични данни ще бъдат обработвани през 
перидоа на подбор на парсонала, същто и през давностен срок евентуални гражданскоправи 
искове. 
Вашите лични данни, които обработка се извършва въз основа на съгласието, ще бъдат 
съхранявани до момент на оттегляне през Ваш съгласието за тяхната обработка. 
Вашите лични дани, които обработката се извършва с цел по-нататъшния подбори на персонал 
ще бъдат съхранявани в период не по-дълъг от 3 години. 
 

7. Информация за прилагащи правомощия 

Имате право на:  

 

а) достъп до съдържанието на личните данни, 

б) коригиране на данните,  

в) изтриване на данните,  

г) ограничаване на обработка на данни  

д) право за пренасяне на данни,  

е) право на възражение. 

 

8. Право за оттегляне на съгласието 

 

Ако обработване на Вашите лични данни се провежда въз основа на Ваше съгласие въз основа 

на (чл. 6, ал. 1, бук. А) RODO), имате право на оттегляне на съгласието във всеки момент без 

влияние на законосъобразността на обработване на личните данни, което беше извършено въз 

основа на съгласието направено пред неговото оттегляне. 

 



9. Право на подаване на жалба  

 

Имате право на подаване на жалба до Председателя на Службата по защита на лични данни, 

когато ще прецените, че обработка на Вашите лични данни нарушава правилата на RODO. 

 

10. Доброволността на подаване на данни 

 

Подаването от Вас на лични данни: 

 

1) В обхвата на лични данни, които обработване се извършва въз основа на съгласието т.е. 

чл. 6, ал. 1, бук. А) RODO и чл. 9, ал. 2 бук. А) RODO има доброволен характер, а 

неподаване на такива данни не причинява спрямо Вас никакви негативни последствия, 

обаче подаване на чуствителни данни е необходимо за провеждане на процес на 

подбор на персонал, 

2) В обхвата на лични данни, които обработване се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, 

бук. Б) RODO e необходимо за цели свързани с провеждане на процес на подбор на 

персонал, за сключване и изпълнение на договора, 

3) В обхвата на лични данни, които обработване се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, 

бук. в) RODO е законово изискване, 

4) В обхвата на лични данни, които обработване се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, 

бук. г) RODO е необходимо за цел реализиране на посочения правно обоснован 

интерес на Съвместни Администратори. 

 

11. Автоматизирано обработване и профилиране 

 

Вашите данни могат да бъдат обработвани по автоматизиран начин, но няма да бъдат 

вземани решения спрямо Вас произвеждащи правни последици или в приличен начин 

влияящи върху Вас, които се основават на автоматизирано обработване, включително 

профилиране. 

 


