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СИКСТИ КЕЙ ЕАД е регистриран като администратор на лични данни под идентификационен
номер 53124 в регистъра на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Данните, които
доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по
смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета (GDPR).
Целта на тази декларация е да Ви информираме каква информация събираме за Вас, как ще бъде
използвана, съхранявана, как можете да я актуализирате или поискате да бъде изтрита.
Тази декларация за поверителност се отнася само за информацията, която събираме в СИКСТИ
КЕЙ ЕАД.

1. Дефиниции
Терминът „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е
идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез
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идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични
данни са пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови данни, IP адрес и др..
„Чувствителни лични“ данни са данни, чието разкриване би могло да доведе до неудобство
или конфликт за субекта на данните (физическото лице, което ги притежава). Тук са включват
данни като: расов и етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски
убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за
здравословното състояние, данни за сексуален живот или ориентация на лицето, за което се
отнасят.
“Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на
държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице
определя целите и средствата за обработване на личните данни.
„Обработващ лични“ данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на
местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични
данни. Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с
нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът
на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните.
„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или
непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. Каква информация събираме за Вас?
Информацията, която събираме за Вас, чрез кандидатури за работа е следната:
-

-

данни за контакт предоставени във Вашата автобиография - име, пощенски адрес,
електронен адрес и телефонен номер;
информация за предишни длъжности и образование;
езикови знания и други свързани с длъжността умения;
ЕГН или друг национален идентификационен номер;
дата на раждане;
пол (ако е предоставен във Вашата автобиография);
националност
резултати от езикови тестове проведени на територията на СИСТИ КЕЙ ЕАД;
информация, предоставена чрез референции от предишен работодател (ако Вие самите
предоставите такава), както и такава придобита по време на събеседването с
представите на Човешки ресурси на СИСТИ КЕЙ ЕАД;
Всякаква друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която
предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга
информация относно Вашите квалификации за наемане на работа, трудово
възнаграждение и др.
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От съображения за сигурност на територия на СИКСТИ КЕЙ ЕАД се използват технически средства
и способи за видеонаблюдение. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат
информация, която е способна да разкрие лесно физическата идентичност на лицето, което е
записано и поради това се определят като съдържащи лични данни. Тези данни ще се
обработват на основание на легитимния интерес на работодателя да осигури сигурност в
помещения на компанията срещу посегателства върху имуществото на служителите,
посетителите и компанията, както и личната сигурност на служителите и посетителите , като се
предприемат необходимите мерки за защитата им от неправомерен достъп, изменение или
разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

3. Цели
Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за
конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на
кандидатура. При наличието на изрично съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да
бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от СИКСТИ КЕЙ ЕАД.

4. Основание
СИКСТИ КЕЙ ЕАД събира предоставените от Вас данни въз основа на съгласието Ви, изразено с
доброволното Ви участие в процеса по подбор чрез изпращане на кандидатурата Ви за позиция
обявена от СИКСТИ КЕЙ ЕАД. Въз основа на съгласие от Ваша страна данните Ви ще бъдат
обработвани за целите на последващ подбор за бъдещи позиции, обявени от СИКСТИ КЕЙ ЕАД.

5. Споделяне на Вашата лична информация с трети лица
СИСТИ КЕЙ ЕАД не разкрива данните, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящата
Декларация за поверителност, в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни
дейности свързани с процеса по подбор на персонал.
Данните Ви могат да бъдат разкрити на следните групи хора:





служителите на работодателя - Достъп до данните в рамките на организацията имат
единствено хората, на които той е необходим за изпълнение на служебните им
задължения, и които са упълномощени за това от работодателя (служителите в звената
по човешки ресурси и ръководител отдел);
външни трети лица:
- агенция за подбор на персонал;
- външни субекти, когато има правно основание за това, и те трябва да бъдат
предоставени на държавни органи въз основа на законово искане за разкриване;

6. Съхранение на Вашите лични данни
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СИКСТИ КЕЙ ЕАД съхранява Вашата лична информация както е необходимо за нуждите, за които
тя е била събрана в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
Документите / информацията, които СИКСТИ КЕЙ ЕАД съхранява за Вас са:
-

Автобиография и съдържащата се информация в нея
Резултати от езикови тестове

Тази информация се съхранява за период от 1 (една) година, за целите на последващ подбор
само слез изричното Ви съгласие удостоверено чрез „Декларация за съгласие“.
Можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични Ви данни за целите на процеса по
подбор на персонал по всяко време, следвайки стъпките описани в точка 8.
След изтичане на периода за съхранение документите съдържащи Ваши лични данни, в
електронна форма или на хартия, се унищожават.

7. Сигурност на Вашите лични данни
СИКСТИ КЕЙ ЕАД осигурява физически, административни и технически мерки, правила и други
процедури, за да защити Вашите данни от неупълномощен достъп, неподходяща употреба,
разкриване, загуба или унищожаване посредством:











Контрол на достъпа посредством електронна система за достъп – безконтактна карта за
достъп
24/365 видеонаблюдение
Подходящ контрол на съоръженията за ограничаване на достъпа до системи за
съхранение и обработка на информация, в това число физическа охрана
Достъпът на служителите до информация се осъществява въз основа на необходимото
ниво за изпълняване на служебните им задължения
Личните данни се обработват само в определените за целта помещения под
контролиран достъп само за оторизирани лица
По отношение на личните данни, съхранявани на електронен носител, достъпът до
компютърните устройства, съхраняващи данните, се осъществява само от оторизирани
лица, които влизат в своя профил след идентификация с потребителско име и парола
Не се допуска да се копира информация, съдържаща лични данни, на външен носител –
диск, флаш памет или друго устройство, освен ако това действие не е в изпълнение на
указания на компетентен орган
Компютърните устройства са защитени с актуализирана антивирусна програма

Когато е необходимо преди разкриване на лични данни на трето лице / доставчици, СИКСТИ
КЕЙ ЕАД изисква чрез договор да бъдат взети необходимите мерки за защита на тези данни от
неупълномощен достъп, употреба и разкриване съгласно изискванията на приложимото
законодателство.
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8. Вашите права
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDPR) Вие имате
следните права по отношение на Вашите лични данни:
-

Имате право на достъп до Вашите лични данни обработвани / съхранявани от СИКСТИ
КЕЙ ЕАД, включително копие от тези данни
Имате право да поискате те да бъдат коригирани в случай, че са неточни
Имате право да поискате данните съхранявани за Вас, да бъдат да бъдат премахнати от
списъка с контакти за периодична комуникация
Имате право да поискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена
Също така да направите възражение срещу обработването на данните Ви
Имате право да получите Вашите лични данни, които СИКСТИ КЕЙ ЕАД обработва, в
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и при изрично
поискване от Ваша страна, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг
администратор, посочен от Вас, когато това е технически осъществимо (право на
преносимост да данните)Имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за
обработването на личните Ви данни се основава на съгласие

Искане за упражняване на правата си може да подадете по следния начин:




По електронен път към Длъжностно Лице за защита на данните на следния имейл адрес
dataprotection@60k.bg
На място в офис на СИКСТИ КЕЙ ЕАД
По пощата - на адреса на централата на СИКСТИ КЕЙ ЕАД: гр. София 1839, район р-н
Кремиковци, бул. „Ботевградско шосе“ № 264

Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа
следната информация:




Идентификация на лицето – име и ЕГН (когато е приложимо)
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща
Искане – описание на искането

За повече информация относно условията, ограниченията и процедурата по упражняване на
посочените по-горе права, моля проверете нашата Политика за защита на личните данни, която
е достъпна на уебсайта на СИКСТИ КЕЙ ЕАД. За Ваше улеснение, същата може да Ви бъде
изпратена на посочен от Вас имейл или да получите достъп до нея в офиса на СИКСТИ КЕЙ ЕАД
в рамките на нормалното работно време.

9. Изменения
СИКСТИ КЕЙ ЕАД си запазва правото за периодично актуализиране на Декларацията за
поверителност. В случай на съществени промени, касаещи промяна на целите на обработването
на личните Ви данни или допълнително събиране на такива, ще Ви уведомим преди промените
да влязат в сила чрез изпращане на уведомление до Вас.
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