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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПЕРСОНАЛА НА
„ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ООД, гр.Ботевград
Уважаеми Колега, с тази информация искаме да Ви обясним как и с какви цели използваме Вашите лични данни във
връзка с работата Ви при нас, както и какви правила и възможности имате в това отношение.
1. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашият работодател – „Джи И Фармасютикълс“ ООД , вписано в Търговския регистър под ЕИК 131449290, с адрес:
гр.Ботевград, Промишлена зона Чеканица-юг, ще бъде първичният администратор, който отговаря за Вашите лични данни.
Освен това други дружества-партньори, могат да администрират личните Ви данни до степента, до която такова споделяне
на личните данни се изисква или е разрешено по закон, за посочените по-долу цели.
2. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Ще обработваме личните Ви данни, както се изисква във връзка с Вашата работа, по-специално за следните цели
(Позволени цели) :
•
Обща администрация на човешките ресурси, включително заплати и осигуровки, възстановяване на разходи,
командировки и спазване на работното време, обучение и развитие, управление на представянето, управление на
болнични отсъствия, връзка при извънредни ситуации, оплаквания и дисциплинарни процедури, наблюдение на равните
възможности и планиране на приемствеността в бизнеса, повторно наемане;
•
Планиране на човешките ресурси, разпределение и развитие, включително преценка на Вашата пригодност за
настоящи или бъдещи възможности за наемане на работа, разпределението Ви към екипи или други вътрешни групи, и
потвърждение на Вашите препоръки, характер и образование;

•
Командироване, преместване и бизнес пътувания, включително работа с местни власти или организации, лекари,
туристически агенти и други доставчици на услуги;
•

Организационни цели, включително планиране, контрол, бюджетиране, сравнителен анализ и др;

•
Охрана, включително поддържане и защита собствеността на Дружеството, осигуряване на неприкосновеност,
охрана и контрол на достъпа до помещенията, съоръженията, IT и комуникационните системи на Дружеството, както и
други системи или съоръжения (включително наблюдение с камери или други средства за наблюдение), провеждане на
разследвания, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами, кражби или други престъпни или
злонамерени действия;
•
За целите на правната документация, за да се гарантира спазването на задълженията относно поддържане на
правната документация и съхранение на документи (като задължение за водене на отчетност);
•
Съответствие с нормите и изискванията, с цел спазване на законовите и регулаторните задължения на
Дружеството, включително докладване към и/или одит от национални и международни регулаторни , правоприлагащи
или партньорски органи, които могат да включват провеждане на референтни проверки, цялостни проверки на публични
регистри, наличие на конфликт на интереси, кредитни проверки, проверки на регистрите за съдимост (когато е
приложимо), спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и друга дължима грижа, когато се
изисква от приложимите закони и разпоредби;
•
Общо спазване с цел осигуряване спазването на задълженията за нормативно съответствие, като спазване на
законовите изисквания за проверка или записване (например, по силата на конкурентно законодателство, закона за
износа, закони за търговски санкции и ембарго, закони и вътрешни правила за борба с корупцията, закони за мерките
срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, които могат да включват проверки на Вашите данни за връзка и
на самоличността Ви по списъци на одобрени страни и установяване на връзка с Вас с цел потвърждаване на Вашата
самоличност в случай на евентуално съвпадение или записване на взаимоотношенията Ви с трети страни, както това може
да е необходимо за целите на защита на конкуренцията);
•
Спорове за изпълнение на искове, включително оказване на подкрепа на Дружеството при разрешаването на
спорове, спазване на разпореждания на съда, властите или дружи публични органи, изпълнение на договорите на
Дружеството, както и при установяване или защита на правни претенции.

Няма да използваме личните Ви данни за вземане на каквито и да е автоматизирани решения, засягащи Вас или за
създаване на профили, освен описаните по-горе.
Правните основания за обработване на личните Ви данни са посочени в член 6 от Европейския регламент относно
защитата на личните данни. В зависимост от посочените Позволени цели, за които използваме Вашите лични данни,
обработването им е необходимо или за изпълнение на сключения с Вас трудов или граждански договор, или друго
споразумение, необходимо за спазване на правните задължения на Дружеството, или както е разрешено за целите на
законния ни интерес или такива на трети лица получатели, които получават Вашите лични данни, винаги при условие, че
пред тези интереси нямат преимущество Вашите интереси или основните Ви права и свободи. Освен това обработването
може да се основава на Вашето съгласие, когато изрично сте ни предоставили такова.
3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
Освен ако с Вас не е договорено друго, ще събираме единствено лични данни , необходими за горните цели във връзка с
трудово-правното взаимоотношение между нас. Това включва информацията, която ни предоставяте директно чрез
формуляри за събиране на данни и информация, която се извлича от събраните по такъв или друг начин данни в хода на
назначаването.
Това обикновено включва следните категории данни:
•

Лични данни, като име, адрес, дата на раждане , ЕГН, семейно положение, данни за връзка при спешни случаи,
заплата, банкови данни, осигурителни данни и други, свързани с данъци данни;

•

Професионални данни, като например данни за служебен контакт-телефон и имейл адрес, данни за заеманата
длъжност и за кариерното развитие, автобиография, подробности за Вашата квалификация, документи за завършено
образование, подходящ опит и умения;

•

Документация за самоличност, като например данни от лична карта и шофьорска книжка, или друга документация,
изисквана по закон ( която може да включва снимка на лицето и раменете Ви);

•

Друга информация във връзка с трудово-правното взаимоотношение с Вас, която по необходимост се обработва
във връзка с трудовия Ви договор или друго договорно отношение с „Джи И Фармасютикълс“ ООД, или която е
доброволно предоставена от Вас, като данни за заплати, обучение, атестации/оценки на резултатите, документи за
отсъствие и работно време, дисциплинарни производства, процедури за подаване на оплаквания или за действия в
случай на несправяне с работата, данни за равни възможности, справки и проверки на лични досиета;

•

Данни, свързани с достъпа за използването на нашите системи, съоръжения и помещения, включително данни,
получени чрез наблюдение с камери, GPS, мониторинг и регистриране на Вашето използване на нашите
комуникационни и информационни системи или други средства за наблюдение;

•

Данни, вързани с командироване, преместване, бизнес пътувания;

•

Данни, свързани с или генерирани от дейности по нормативно съответствие, включително данни от референтни
проверки, цялостни проверки, проверки на публични регистри, проверки за наличие на конфликт на интереси,
кредитни проверки, проверки на регистрите за съдимост (когато е приложимо) и друга дължима грижа, записване или
докладване, когато се изисква от приложимите закони и разпоредби, и при разследвания относно нормативно
съответствие;

•

Данни, свързани със спорове и изпълнение на искове, включително данни, свързани с или произтичащи от
производства,
преговори, изявления, пледоарии или други свързани с тях комуникации или дейности;

•

Други лични данни, получени или генерирани при изпълнение на горепосочените Позволени цели;

•

Специални категории лични данни. Когато това са изисква за горепосочените Позволени цели и единствено, когато
това са изисква или разрешава от приложимото законодателство или когато сте ни предоставили изричното си
съгласие, може да поискаме информация за Вашето здраве и увреждания (например, за да спазим нормативните
изисквания във връзка с безопасността на труда, трудово застраховане); биометрични данни (например за контрол на
достъпа или за целите на сигурността).

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ще събираме Вашите лични данни предимно директно от Вас, когато взаимодействате с нас в хода на Вашата работа,
например, когато попълвате въпросници за служители, посещавате нашия уебсайт или се свързвате с нас във връзка с
Вашата работа.
5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции в съответствие с достиженията на техническия прогрес и
със законовите изисквания за защита на личните данни, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп или
проникване. Тези гаранции включват внедряване на специални технологии и процедури, предназначени да защитят
правото Ви на неприкосновеност на личния живот, като сигурни сървъри, защитни стени и SSL криптиране. Ние винаги ще
спазваме стриктно приложимите закони и разпоредби, касаещи поверителността и сигурността на личните данни.

6. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Може да споделяме Вашите лични данни с:
а) Дружествата-собственици (Екофарм България и Генерикон Фарма, Австрия), ако и доколкото е необходимо за
Позволените цели и разрешено по закон. В такива случаи тези фирми ще използват личните Ви данни за същите цели и
при същите условия, както е посочено в настоящото Уведомление за защита на личните данни.
б) Трети страни, които обработват Вашите лични данни от тяхно име, но във връзка с услуга, предоставяна на нас или на
Вас от наше име, за Позволените цели (като организатори на събития, туристически агенции, пенсионни,
застрахователни или здравноосигурителни дружества и др);
с) Доставчици на услуги, инструктирани да обработват лични данни за Позволените цели от наше име и единствено в
съответствие с нашите инструкции. Джи И Фармасютикълс ООД ще запази контрола и ще остане изцяло отговорно за
личните Ви данни, като ще използва подходящи предпазни мерки, както се изисква от приложимото законодателство,
за да гарантира целостта и сигурността на Вашите лични данни при ангажирането на такива доставчици на услуги;
д) Потенциални купувачи, в случай, че продаваме част от нашата дейност или активи. Може да споделяме Вашите лични
данни и с трети страни, ако продаваме или купуваме дадена компания или активи, в който случай можем да разкриваме
лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи, както и на неговите консултанти. Ако
Дружеството или значителна част от неговите активи се придобиват от трето лице, съхраняваните от нас лични данни за
служителите ще представляват част от прехвърлените активи;
е) Публични или правителствени органи, като например регулаторни или правоприлагащи органи, адвокати или съдилища,
когато Дружеството се изисква да стори това съгласно приложимото законодателство или постановление, или по тяхно
искане, ако това е разрешено по закон и необходимо за спазване на правно задължение и при установяване ,
упражняване или защита на правни претенции;
ж) Иначе, ще разкриваме личните Ви данни единствено, когато поискате или ни позволите да сторим това, когато това се
изисква от приложимото законодателство или подзаконови актове, съдебни или официални искания, или когато имаме
подозрения за извършени измамнически или престъпни дейности.
7. КЪДЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Джи И Фармасютикълс ООД е дружество, което развива дейност на територията на Република България. Личните Ви данни
се обработват само в страната и не се прехвърлят в други държави от ЕС или извън него.

8. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При определени правни условия, можете да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на
обработването на личните Ви данни. Можете, също така, да направите възражение срещу обработването или да поискате
преносимост на данните. По-конкретно имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Ако
използвате тази услуга многократно можем да наложим такса за това. Моля, вижте членове 15-22 от общия Регламент
относно защитата на личните данни на ЕС за подробности относно Вашите права за защита на данните.
За което и да е от горепосочените искания, моля, на посочените по-долу данни за връзка изпратете описание на
съответните лични данни и посочете Вашето име, дата на раждане и длъжност в компанията като доказателство за
самоличността Ви. Можем да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от
неправомерен достъп. Ще разгледаме внимателно молбата Ви, като можем да обсъдим с Вас как тя може да бъде
изпълнена най-добре.
Ако сте ни дал(а) Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, можете да го оттеглите по всяко време с бъдещо
действие, т.е. оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди
оттеглянето му. В случай, че съгласието бъде оттеглено, можем да продължим да обработваме личните Ви данни, само
когато има друго правно основание за обработването.
Ако имате някакви притеснения относно това, как боравим с личните Ви данни или ако искате да подадете оплакване,
можете да се свържете с нас като използвате информацията за връзка по-долу, за да изискаме въпросът да се проучи. Ако
не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона,
можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните- КЗЛД.
9.

ТРЯБВА ЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Като общ принцип, Вие предоставяте личните си данни напълно доброволно. При определени обстоятелства обаче ние
сме длъжни да събираме определени лични данни или в случаи, когато Джи И Фармасютикълс ООД не може да
предприеме дадени действия без някои от Вашите лични данни, например, защото тези лични данни са необходими за
удържане на данъци от Вашето трудово възнаграждение, при извършване на законно изисквана проверка на
нормативното съответствие или за предоставяне на доказателства относно задължителни обучения или квалификация. В
тези случаи, ако не ни предоставите личната си информация, може да не сме в състояние да управляваме коректно Вашата
работа при нас, да Ви възлагаме определени задачи или да Ви позволим да участвате в определени дейности или услуги
във връзка с Вашата работа.

10. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни ще бъдат изтрити, когато повече не се изискват разумно за Позволените цели или когато се оттегли
Вашето съгласие (където е приложимо) и ние не сме законно задължени или не е разрешено по друг начин да продължим
да съхраняваме такива данни. По-специално, ще запазим Вашите лични данни за случаи, когато „Джи И Фармасютикълс“
ООД следва да се защитава при съдебни искове, до края на съответния период на съхранение или докато съответните
претенции бъдат уредени. За повече подробности, моля вижте нашите политики относно съхранението на данни.
11. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ
Това Уведомление за защита на данните е създадено през м. май 218г. Запазваме си правото от време на време да
актуализираме и променяме това Уведомление за защита на данните, за да отразим промените в начина, по който
използваме Вашите лични данни или в резултат на променени законови изисквания. Всяко изменение на Уведомлението
за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на уеб-сайта на дружеството или е
предоставено по друг начин.
12. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания, свързани с Вашите лични данни,
моля, свържете се с отдел Човешки ресурси на адрес: hr@ge-ph.com

Industrial zone
Chekanitza South Area
2140 Botevgrad, Bulgaria
Tel.: +359 2 439 64 00;
+359 723 66 794
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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 подолу 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.

