
 
 

 

 

 

Политика за защита на данните на кандидатите за работа 

„Сервие Медикал“ ЕООД е международна компания, чиято дейност в България е да 
маркетира продуктите на водещия европейски производител на лекарства Servier. 

За осъществяване на целите на своята дейност ние наемаме кадри с подходяща 
квалификация и опит, които са мотивирани да допринесат за успеха на фирмата. За 
целите на подбора обработваме данните на кандидатите за работа в пълно 
съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и 
приложимото национално законодателство. 

Ваши лични данни можем да получим през нашия уеб сайт, по електронната поща или 
в хартиен формат. Тази Политика описва видовете информация, които събираме, 
обработваме и съхраняваме. Тя обяснява: 

 Защо събираме и обработваме ваши данни. 
 На какво основание. 
 За какъв срок ги съхраняваме. 
 Кои лица получават вашите данни. 
 Дали възнамеряваме да прехвърлим Вашите данни в друга страна. 
 Дали използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на 

профили. 

Целта, за която ние събираме и обработваме Ваши лични данни, е да удостоверим, че 
отговаряте на условията на позицията, за която търсим кандидати за работа. За тази 
цел може да събираме следните видове лични данни: 

 данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер); 
 дата на раждане; 
 данни за Вашето образование и квалификации (включително документи, 

удостоверяващи съответната квалификация); 
 ако е приложимо, разрешителни за регулирани дейности (например шофьорска 

книжка); 
 информация за предишни длъжности и работни места; 
 друга информация, включена във Вашата автобиография и приложени към нея 

документи. 

Основание за обработка на Вашите данни е вашето изрично съгласие да ги използваме 
за горната цел, както и вашият законен интерес като кандидат за работа, който 
изявявате чрез изпращане на своята автобиография и други подходящи данни. 

Срокът, за който съхраняваме ваши данни, зависи от това дали ще бъдете нает на 
работа при нас (тогава съхраняваме вашите данни съгласно приложимото 
законодателство) или към момента на кандидатстването няма да бъдете одобрен за  



 
 

 

 

желаната позиция. Във втория случай съхраняваме Вашите данни за максимален срок 
от 2 години, освен ако не определите различен срок или не се възползвате от правото 
си да поискате за заличим Вашите данни. 

Вашите данни се обработват и съхраняват от служителите на отдел „Човешки ресурси“. 
Те могат да се предоставят на заинтересованите ръководители (например 
ръководителя на отдела, където има отворена позиция) или, ако е приложимо, 
заинтересованите лица в централата на компанията. Във всички случаи достъп до 
Вашите данни имат само упълномощени лица, които работят в съответствие с 
приложимото законодателство за защита на личните данни. 

В зависимост от позицията Вашите данни могат да се предоставят на централния офис 
на компанията, където изискванията за поверителност са на същото ниво на базата на 
надлежно одобрени Обвързващи корпоративни правила. 

Ние не използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на 
профили. 

Като администратор на лични данни ние гарантираме, че: 

 Ще обработваме Вашите данни по законен и коректен начин. 
 Ще използваме сигурни средства за обработка и съхранение на вашите данни. 
 Ще съхраняваме вашите данни само докогато е необходимо. 
 Може да ползвате всички свои права, предоставени от Регламента в рамките на 

приложимото законодателство. 

За да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен 
начин, прилагаме редица организационни и технически мерки, които включват, но не 
се изчерпват с: 

 Фирмени политики по информационната сигурност и защита на личните данни, 
които отговарят на законодателните изисквания. 

 Декларации за конфиденциалност с нашите служители. 

 Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за 
комуникация. 

 Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, 
и изтриването им след като вече не се нуждаем от тях. 

 Адекватни мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане. 

Гарантираме, че можете да се възползвате от правата, които са предоставени от 
Регламента в рамките на приложимото законодателство, като правото на достъп до 
вашите данни, правото на корекция на данните, правото на заличаване или оттегляне 
на съгласието за обработка на данните, както и правото на преносимост на данните, 
ако е приложимо. 

За повече информация относно защитата на личните данни на кандидатите за работа в 
нашата компания можете да пишете на Мениджър Човешки Ресурси Антоанета 
Нестерова на имейл адрес antoaneta.nestorova@servier.com. 
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