
 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

за кандидати за работа 

С настоящото Фондация Български център за нестопанско право Ви предоставя информация за Вашите лични 

данни, които могат да бъдат обработени при провеждане на подбор на служители или доброволци.  

Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме предоставената от 

Вас информация. 

Какви лични данни обработваме? 

Личните данни, които се обработват при селекция са следните: 

Категории лични данни Видове Основание за обработка 

Информация за Вас Име, презиме, 
фамилия, дата на раждане, 
снимка 

Съгласие, изразено от 
Ваша страна, чрез изпращане на 
кандидатурата Ви за 
конкретната позиция Контакти Електронна поща, адрес 

и телефон 

 

За какви цели ще използваме Вашите данни? 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за: 

- Извършване на подбор на кандидати;  

- Сключване на трудов/граждански договор, в случай че кандидатурата Ви е успешна. 

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната 

позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатура.  

С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 

Само и единствено с отговорните за подбора наши служители, които са задължени да изпълняват приложимите 

организационни и технически мерки, както и подписаните от тях споразумения за конфиденциалност с цел да осигурим 

опазването на споделената информация. 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? 

Данните, съдържащи се в кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани до 6  

месеца след приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата на успешния кандидат, с който ще 

сключим договор, ще бъде съхранявана в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, 

приложими за служителите във Фондацията.  

Вашите права по отношение на личните Ви данни, които Фондация БЦНП обработва: 

Съгласно приложимото законодателство имате следните права: 

1. Да получите информация и копие от тях, както и достъп до тези, които към момента БЦНП обработва; 

2. Да бъдат коригирани те при непълнота или неточност; 

3. Да бъдат изтрити или да се ограничи обработването им; 

4. На уведомяване при нарушение на сигурността;. 

5. На жалба до Комисията за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. 

Как да се свържете с нас? 

Можете да се свържете с нас на адрес: София 1000, ул. „Христо Белчев“ 3, ет. 2, имейл: info@bcnl.org, тел.: (02) 981-66-17. 


