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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

на кандидати за работа и обучение в еДинамикс България ЕООД 

 
еДинамикс България ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на лицата, които 
кандидатстват за работа по гражданско или трудово правоотношение, както и в обучителните 
програми на еДинамикс Академията, и гарантира в максимална степен защитата на личните им 
данни, обработвани в процеса по реализиране на подбора. 
  
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). 
 

Кои сме ние 

еДинамикс България ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 200832159, което събира, обработва и съхранява Вашите лични 

данни при условията на тази Политика. 

 
еДинамикс България е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Закона за защита на личните данни по отношение на своите служители и кандидати за работа или 
обучения. 
 
Ако имате въпроси относно политиката за поверителност или искате да упражните някое от правата 
си във връзка със защитата на личните данни, моля изпратете ни имейл на 
compliance@edynamix.com или ни пишете на адрес: 
Служител по сигурността на информацията 
еДинамикс България ЕООД  
Стара Загора 6008 
улица „Антон Марчин“ 51 
етаж 4; 5; 
 

 

Субекти и категории лични данни 

Като лични данни се определя всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да 
бъде идентифицирано. В процеса на подбор на персонал еДинамикс България ЕООД събира и 
съхранява лични данни за кандидати за работа и/или обучение, разделени в две групи според 
начина на предоставяне: 
 
Данни, които се предоставят при попълване на електронната форма за кандидатстване за работа 

или обучение на нашия уебсайт: 

• име и фамилия 

mailto:compliance@edynamix.com
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• адрес на електронна поща 

• телефон за контакт 
• IP адрес 

 
Данни, включени по Ваш избор в изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, 
като изброените, но не само: 

• дата на раждане  

• фотография 

• данни за трудов стаж, осигурителен стаж и професионален опит 

• данни за образование, специалност, квалификация и правоспособност 

• данни за стаж по специалността, когато за длъжността, се изисква притежаването на такъв 

трудов стаж 

• адрес 

• данни за лични предпочитания и интереси 

 
 

Цели и правни основания за обработване на личните данни 

еДинамикс България ЕООД обработва данните, изброени в предходната точка, на основание 
законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за 
определена позиция или обучителна програма, отговарящи на определените от дружеството 
критерии, със следните цели: 
  

• Да идентифицира лицата, които кандидатстват. 

• Да осъществи контакт с кандидатите с цел провеждане на срещи и интервюта. 

• Да проведе интервю/среща във връзка с кандидатстване за обявена позиция или обучение. 

• Да извърши анализ и преценка на предоставените в автобиографията или мотивационно 

писмо данни, както и на впечатленията от проведените срещи/интервюта, с цел вземане на 

обосновано решене за наемане за съответната вакантна позиция или включване в 

обучителна програма. 

• Да се свърже с кандидата, с цел покана на среща/интервю за вакантна позиция, за която не 

е кандидатствал, но сме преценили, че е подходяща и може да има интерес. 
  
Попълването на електронната форма на сайта за кандидатстване за работа или обучителна 
програма и изпращането на автобиография и/или мотивационно писмо чрез нея, се счита за 
изрично предоставено съгласие от субекта на личните данни за тяхното предоставяне и обработка 
в съответствие с настоящата Политика. 
 
 
Принципи на обработване на личните данни 

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на 
следните принципи:  
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• Субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични 

данни. 

• Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се 

обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. 

• Личните данни съответстват на целите, за които се събират. 

• Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират. 

• Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не 

съответстват на целите, за които се обработват. 

 
Процедура по обработка на личните данни 

Личните данни на кандидатите за работа и обучителни програми  се събират при и по повод 

набирането на персонал и се съхраняват в лични досиета, като някои данни могат да се съхраняват 

или обработват и на технически носител.  

Личните досиета, които се съхраняват на хартиен носител, се съхраняват в нарочни шкафове в 

кабинета на Лицето, отговорно за личните данни. Достъпът до кабинета се предоставя само на 

лицата, оправомощени да обработват личните данни, като за целта се създава специален ред за 

влизане в помещението чрез ключ, магнитна карта или друго подходящо средство и/или 

устройство. 

 

Мерки за защита на личните данни 

Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на достъпа. 

Помещенията на дружеството са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки 

съгласно българското законодателство. Размножаването и разпространението на документи или 

файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители 

при възникнала необходимост. Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични 

данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат 

такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола. Електронните бази данни са защитени 

посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява 

автоматично, защитни стени (firewalls) и др. 

 

Предоставяне на лични данни на трети лица 

Трети лица (обработващи), на които предоставяме лични данни въз основа на договор с еДинамикс 

България ЕООД – обработват личните данни от името на еДинамикс България ЕООД или имат 

пряк/косвен достъп до личните Ви данни, могат да бъдат: 

• Агенции за подбор на персонал, които от името и за сметка на еДинамикс България ЕООД 

обработват данни с цел анализ на получени автобиографии и/или мотивационни писма и 

подбор на най-подходящите кандидати за съответната позиция за провеждане на 

интервюта 

• Лица, външни доставчици, които поддържат нашия уебсайт 
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Трети лица, на които предоставяме данни в изпълнение на свои законови задължения да 

съдействаме при осъществяване на контролните/властническите им правомощия, а именно: 

• Компетентни органи, като например – български съд или съд на друга държава, различни 

надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от 

дискриминация, Инспекцията по труда, органи с правомощия по защита на националната 

сигурност и обществен ред  

 

 
Унищожаване на данните 

Личните данни, предоставени чрез електронната форма за кандидатстване на нашия сайт, 

включително IP адреси, както и изпратените до нас автобиография и/или мотивационно писмо, се 

съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор. 

Унищожаването на данни на хартиен носител се извършва чрез нарязване с шредер машина. 

Електронните данни се изтриват от електронната база данни по начин, не позволяващ 

възстановяване на информацията. 

 

 
Права на субектите на данни 

• Достъп до информация - това право Ви дава възможност да получите копие на личните 

данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната 

обработка.  

• Коригиране - това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка 

непълна или неточна информация за Вас. 

• Изтриване - това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем 

Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също 

така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте 

упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка. 

• Възражение срещу обработка - в случаите, които ние разчитаме на законните си интереси 

като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. 

• Ограничаване на обработката - това право Ви дава възможност да изискате от нас временно 

да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да 

установим точността на данните или причините за тяхното обработване.  

• Преносимост на данните - това право е ограничено до случаите, когато данните са ни 

предоставени от Вас за целите на договор. Това Ви дава възможност да изискате от нас да 

предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.  

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе или да оттеглите дадено съгласие за 

обработка моля свържете се с нас на: 

compliance@edynamix.com или ни пишете на адрес: 
Служител по сигурността на информацията 
еДинамикс България ЕООД  

mailto:compliance@edynamix.com
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При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите 

информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита 

на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право 

да я получи. 

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни 

- българският регулаторен орган по защита на данните. 

За контакт с Комисията за защита на личните данни: 

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

 

Последна актуализация 01.09.2022. 

mailto:kzld@cpdp.bg
https://www.cpdp.bg/index.php

