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СНИМКА И ВИДЕО С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ, 

НАПРАВЕНИ ОТ ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД 

 

Това Уведомление за защита на данните Ви информира как и за какви цели ще обработваме Вашите лични данни и 
обяснява правата Ви съгласно приложимото законодателство относно защитата на личните данни. Ние сме силно 
ангажирани винаги да борави с личните Ви данни отговорно, внимателно и в съответствие с всички законови изисквания. 
Прилагаме най-съвременни професионални стандарти за защита на целостта и сигурността на Вашите лични данни.  

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Ние, „Джи И Фармасютикълс“ ООД , вписано в Търговския регистър под ЕИК 131449290, с адрес: гр.Ботевград, Промишлена 
зона Чеканица-юг (Дружеството) сме администраторът, който отговаря за предоставените от Вас лични данни във връзка с 
бизнес взаимоотношенията между нас.  

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 

Ние ще получим ваша снимка, видеозапис на Вашето изображение и основните лични данни (които могат да включват и 
Вашите координати за връзка, като име, длъжност и месторабота), във връзка със следните цели: вътрешна употреба и 
имейли; използване във вътрешни публикации; уеб-сайт на Дружеството и външни професионални указатели; използване 
във външни рекламни  и информационни материали. 

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

Ще събираме личните Ви данни директно от Вас, когато взаимодействате с нас, например, когато пребивавате по работа в 
помещенията в които има видео наблюдение, или когато участвате във фото сесия или видео заснемане, организирано от 
нас. 



 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Използваме Вашите лични данни за получаване на достъп до нашите контролирани помещения, както и за снимки от 
мероприятия на дружеството, публикации (вътрешна употреба и имейли; вътрешни публикации; уеб-сайт на Дружеството; 
вътрешни рекламни и информационни материали ).  Ще използваме материалите (цифрови, печатни, видеозаписи), 
съдържащи Вашето изображение, на нашите уеб-сайтове, както и при необходимост от разследване във връзка с 
възникнали инциденти. 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

Ще съхраняваме и използваме личните Ви данни в Европейския съюз. Няма да използваме автоматизирано вземане на 
решения, които да Ви засягат, нито ще създаваме профили на базата на Вашите лични данни. 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Може да споделяме Вашите лични данни с: 

• Дружествата-собственици („Екофарм“, България и „Генерикон Фарма“, Австрия), когато е необходимо или позволено 
от приложимото законодателство; и 

• Наши доставчици на услуги, които ангажираме, за да ни предоставят услуги за поддържане, монтаж и редактиране 
на изображения, снимки и видео материали с Вашето изображение.  

Също така можем да инструктираме доставчици на услуги (например, доставчик на облачни услуги), в страната или 
чужбина, да обработват Ваши лични данни от наше име и в съответствие с нашите нареждания. Ще запазим контрола над 
Вашите лични данни и ще останем изцяло отговорни пред Вас при ангажирането на подобни доставчици на услуги. Иначе, 
никоя трета страна няма да има достъп до Вашите лични данни, освен ако няма правно задължение за това или Вие не ни 
дадете разрешение за това.  

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Ще съхраняваме личните Ви данни и ще показваме Ваши лични данни в нашите информационни материали, вътрешни 
комуникационни канали, брошури, листовки, плакати, на нашия уеб-сайт. Данните ще бъдат изтрити веднага, когато вече 
не са необходими за целта, за която са събрани, и няма друго правно основание, на база на което да ги съхраняваме. 



Данните от видео наблюдението на контролираните помещения се пазят не-повече от два месеца, след което се 
унищожават (изтриват). 

 

ВАШИТЕ ПРАВА 

Имате право да поискате от нас достъп до, както и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на 
обработването , което се отнася до Вас, да правите възражения срещу обработването на данните, както и правото на 
преносимост на данните в съответствие с Общия регламент за защита на данните в ЕС. 

По-конкретно, имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако използвате тази услуга 
многократно, можем да наложим малка такса за това. Ако искате да прехвърлите личните си данни на друг 
администратор, ние ще Ви предоставим безплатно личните данни, които сте ни дали и които да били обработвани по 
автоматизиран начин в машинно четим  преносим формат.  

Тъй-като искаме да сме сигурни, че Вашите лични данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да 
коригираме или премахнем всякаква информация, която смятате, че е неточна. 

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни и посочете името си 
като доказателство за самоличността на hr@ge-ph.com  . Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, 
за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.  

Ако имате някакви притеснения относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни, 
моля, свържете се с Галя Рубева на адрес: гр.Ботевград, Промишлена зона Чеканица-юг, тел.072366794, втр.516 , имейл 
адрес: hr@ge-ph.com.  
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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА 

В „ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЛС” ООД 
 

 „Джи И Фармасютикълс” ООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131449290, със седалище 
и адрес на управление: гр. Ботевград, Промишлена зона Чеканица-юг, представлявано от Станислав Илиев Стоев - 
Управител. ДРУЖЕСТВОТО е администратор на лични данни, което само определя целите и средствата за обработване на 
личните данни. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни при извършване на подбор на персонал 
може да се свържете с нас на следния email адрес: hr@ge-ph.com. 
 
Цели, за които се събират данните 
Настоящата политика се прилага по отношение на личните данни, които ДРУЖЕСТВОТО събира и обработва във връзка с 
извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа и регламентира 
воденето, поддържането и защитата на регистъра на личните данни на кандидатите за работа, поддържани от „„Джи И 
Фармасютикълс” ООД. 
 
Какви данни събираме? 
В Регистър „Кандидати за работа” се обработват лични данни, свързани с лицата, които кандидатстват за заемането на 
длъжност в ДРУЖЕСТВОТО. В това си качество на „Джи И Фармасютикълс” ООД е необходимо да обработва описаните по-
долу категории лични данни: 

• Данни за физическа идентичност имена; имейл; местожителство; адрес; телефон за връзка; Личните данните са 
необходими за идентификация на лицето. 



• Образованието на физическото лице. Данните са необходими с оглед свързани с управлението на човешките 
ресурси цели, както и преценка за квалификацията на кандидата за работа с оглед заемането на длъжността за 
която се кандидатства;  

• Трудова дейност - професионална биография. Данните са от значение при избора на подходящо за съответната 
длъжност лице. 
 

Основания за обработване 
Личните данни се предоставят на Администратора на лични данни доброволно от съответните лица, за които те се отнасят, 
от публични източници (публични профили в социални мрежи, Интернeт търсачки), от компетентни държавни или 
общински органи, в съответствие със законодателството и др. 
Основанието за обработване е управляване на процедурата по набиране на персонал, оценка и потвърждение 
способността за заемане на съответната длъжност от кандидата. 
 
Лица, на които данните могат да бъдат разкривани 
Личните данни, обработвани от „Джи И Фармасютикълс” ООД , са защитени от разкриване на трети лица. Те могат да 
бъдат предоставени на физическите лица, за които се отнасят данните; на трети лица, по силата на договор; на лица, 
обработващи личните данни; на компетентни държавни и/или общински органи, когато това се изисква с оглед 
изпълнение на нормативно задължение . 
Разкриване на такава информация трябва да бъде изрично разрешено от Управителят на Дружеството, като се 
предприемат подходящи мерки, които да осигурят спазването на законодателството в областта на личните данни, както и 
спазване на задължението за конфиденциалност (което се налага, чрез изискване от третата страна да подпише 
споразумение за поверителност) и обезопасяване предаването на всякакъв обмен на данни. 
 
Носители на данни 
Управителят на Дружеството и оторизираните от него служители- лица с достъп до лични данни, може да съхраняват 
категориите личните данни на кандидатите, на хартиени и/или технически и/или електронни носители при спазване на 
приложимото законодателство и необходимите мерки за защита. 
 
Срок на съхранение 
Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват за периода необходим за изпълнение на правните и бизнес нужди 



на „Джи И Фармасютикълс” ООД. Данните, обработвани от „Джи И Фармасютикълс” ООД ще бъдат унищожени след 
изтичане на периода на пазене, в съответствие с изискванията, изложени в тази политика и в закона.  
 
В случай, че кандидата не бъде одобрен за заемането на съответната длъжност, ДРУЖЕСТВОТО може да запази неговите 
лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които би бил подходящ кандидат. Преди 
да се пристъпи към съхраняване на получените лични данни с такава цел, ще бъде поискано неговото писмено съгласие, 
което може да се оттегли по всяко време. 
В случай, че кандидатите са дали своето съгласие за това, предоставените лични данни се съхраняват за максимален срок 
от 2 години. Ако не е налице дадено съгласие за това, предоставените лични данни, се унищожават непосредствено след 
приключване на подбора за позицията, за която са кандидатствали, но не по-вече от 2 месеца след това.  
 
Лице по защита на личните данни  
Управителят на ДРУЖЕСТВОТО или упълномощено от него лице,  отговаря за контрола върху достъпа и използването на 
личните данни на кандидатите за работа. За защита на личните данни се осигурява фактическа, персонална и технологична 
защита. 
 
Права на субектите на данните: 
• право да получат копие от тях; 
• право да се иска коригиране в случай на неточност или не актуалност; 
• да иска изтриване на тези данни; 
• право на преносимост на личните данни, когато това е технически осъществимо; 
• право на възражение срещу тяхната обработка; 
• право на жалби или сигнали , подавани до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях 
ДРУЖЕСТВОТО нарушава законодателството за защита на личните данни. 
По смисъла на настоящата ПОЛИТИКА: 

 
• „Администратор на лични данни”/ ДРУЖЕСТВОТО е „Джи И Фармасютикълс” ООД, ЕИК 131449290; 
• „Субект на данните” е кандидата за работа; 
• „Лице по защита на личните данни” е физическо лице, притежаващо необходимата компетентност, управител на 
дружеството или друго, което е упълномощено или назначено от него със съответен писмен акт, в който са уредени 



правата и задълженията му във връзка с осигуряване на необходимите технически и организационни мерки за защита 
на личните данни при тяхното обработване.  
• „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице 
(като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или 
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални 
организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо 
лице, данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични 
данни. „Джи И Фармасютикълс” ООД НЕ обработва такава информация за Вас. 
• „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по 
отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, 
адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, 
предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. 
• „Регистър на лични данни” е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, 
централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип. 
 
Настоящата политика влиза в сила към 25.05.2018г. и подлежи на периодично актуализиране. При промяна в 
настоящата политика, на уеб сайта на „Джи И Фармасютикълс” ООД ще бъде публикувано съобщение, както и 
актуализираната Политика за защита на личните данни на кандидатите за работа.  

 
 
 

 

 
 


