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ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА  

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
НА „ИН ТАЙМ“ ООД 

 
С оглед спазване на изискванията на Законa за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, предоставяме 

на Вашето внимание настоящата политика за защита на личните данни при подбор на персонал на „ИН ТАЙМ“ ООД. 

 
При подаване на кандидатура за обявена позиция в дружеството, Вашите лични данни ще бъдат обработвани от: 

  

„ИН ТАЙМ“ ООД, вписано в Агенция по вписвания – Търговски регистър с ЕИК 121094705, със седалище и адрес 

на управление в гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ №41. Вашите документи ще бъдат получавани от отдел „Човешки 

ресурси“ в „ИН ТАЙМ“ ООД. 
 

Като част от всяка процедура по набиране на персонал „ИН ТАЙМ“ ООД („Дружеството“) събира и обработва лични данни, 
свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва 
тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните. 

 

1. Лични данни, които обработваме 

 
Ин Тайм обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която 
създаваме в процеса на подбор на персонал. За повече подробности относно личните данни, които обработваме при подбор 

на персонал, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу. 
 

Категории данни Описание Източник на личните данни 

Физическа идентичност свързани с вашата самоличност (имена, 
адрес, телефонен номер, адрес на 

електронната поща) 
 

Субект на данните  

Социална идентичност данни, свързани с вашата предишна 

заетост (образование, обучение, 
умения, правоспособност,

професионален опит, кариерно 
развитие, предходни позиции и история 

на работодателите) 

Субект на данните 

Професионална 
идентичност 

Оценки на кандидате за конкретната
позиция 

Ин Тайм – вътрешна процедура по 
подбор 

 
 

2. Защо „ИН ТАЙМ“ ООД обработва лични данни? Какви са целите на обработването на лични данни? 
 

Ние трябва да обработваме личните Ви данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с подадената от Вас 
кандидатура по обявена позиция, преди да пристъпим към евентуално сключване на договор. Също така за сключването на 
договор между Вас и Дружеството, също следва да бъдат обработвани необходимите за това - лични данни. 

 
„ИН ТАЙМ“ ООД обработва Вашите лични данни за следните цели: 

 

Цел Правно основание за обработването 
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първоначална селекция Легитимен интерес - трябва да 
обработваме Вашите данни, за да изберем 

подходящи кандидати за следващо ниво в 
процеса на подбор 

последващо оценяване Легитимен интерес - трябва да 

обработваме Вашите данни, за да
преценим дали сте подходящи за дадената 

позиция 

осъществяване на контакт с Вас в хода на процедурата Легитимен интерес - трябва да 
обработваме Вашите данни, за да

управляваме процеса на подбор 

процедура по сключване на договор за предприемане на стъпки по искане на 
субекта на данните преди сключването на 

договор – комуникация с кандидатът, 
който е избран за позицията 

Бъдещи позиции Съгласие – единствено ако сте 

предоставили съгласие да запазим вашата 
автобиография и контакти за целите на 
бъдещи процедури за подбор на персонал 

 

 

3. Колко време съхраняваме Вашите лични данни? 
 

Личните данни на кандидати за работа се съхраняват 6 месеца от датата на получаването им. В случай, че сте се възползвали 
от възможността изрично да се съгласите да запазим данните Ви за бъдещи открити позиции, Вашите данни ще се 

съхраняват за срок от 1 година. Съгласието се предоставя, чрез сайта през който сте кандидатствали или като изричен текст 
във Вашата кандидатура. Може да използвате следния текст: “Давам своето съгласие на „ИН ТАЙМ“ ООД, вписано в 

Агенция по вписвания – Търговски регистър с ЕИК 121094705, да обработва личните данни от моята автобиография за 
целите на подбора на персонал за настоящата и бъдещи свободни позиции. 
След изтичате на периода от 1 година Вашите данни ще бъдат заличени.  

 

4. Къде се съхраняват личните данни? 

 
Личните данни на кандидатите ще бъдат съхранявани в информационни системи, включително имейл, облачни услуги или 

на хартиен носител в отдел „Човешки ресурси“ на Дружеството. Личните данни се съхраняват в рамките на ЕС.  

 
5. Кой има достъп до личните Ви данни? 

 
Вътрешни 

Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите за провеждане на процедурите по подбор на персонал. 

Това включва служителите на отдел „Човешки ресурси“, интервюиращи и взимащи участие в процеса по подбора, 
ръководителите на отделите, за които са обявени съответните свободни позиции. 

Външни  

Вашите данни ще бъдат достъпни и от ,,ДЖОБС.БГ” ЕООД, във връзка с администриране на сайта https://www.jobs.bg/, 

ако сте кандидатствали през сайта https://www.jobs.bg/. ,,ДЖОБС.БГ” ЕООД предприема всички необходими технически 
и организационни мерки за защита на личните данни на субектите и гарантира тяхното спазване. 
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6. Как „ИН ТАЙМ“ООД защитава личните Ви данни? 
 
Дружеството се ангажира да спазва задълженията и отговорностите си спрямо защитата на личните данни на физическите 
лица. „ИН ТАЙМ“ ООД следи персоналът да поддържа високи стандарти на професионализъм при изпълнение на 
задълженията си, свързани със защита на личните данни в процеса на подбор на персонал.  

Дружеството цели да поддържа културата на откритост и отчетност, като за нас и нашите служители е от съществено 
значение да се предотвратяват ситуации, които биха накърнили права на физически лица. 

 

7. Какви права имам като субект на данни? 
 

Като субект на данни, Вие имате: 
 

 Правото на информация – субектът има право да получи информация за обработването на личните си данни. 
Това най-често се изпълнява чрез предоставяне на информационни политики като тази или в хода на самия 
процес.  

 Право на достъп - субектът на данни има право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който 
ги обработваме.  

 Право на коригиране – субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно 
забавяне неточните лични данни, свързани с него. 

 Право на изтриване – субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него 
лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните 
данни, когато е приложимо някое от основанията предвидени в Регламента. 

 Право на ограничаване на обработването  
Имате право да "блокирате" обработването на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се 

приложи: 
• Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъде проверена; 
• Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от 

Ин Тайм; 
• Ако обработката е незаконна, но не искате личните данни да бъдат изтрити; 

• Ако личните данни вече не се изискват от Ин Тайм, но искате данните да бъдат запазени за целите на 
правна претенция.  

 Право на преносимост на данните – Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили 

електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас. Правото на 
преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни при различни 

доставчици на услуги; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат  

 Право на възражение – Субектът на данните има право, по всяко време и на основания свързани с неговата 
конкретна ситуация, да възрази срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата 

имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси или 
за изпълнението на задача от обществен интерес.. 

 Право да оттеглите даденото съгласие – ако сте предоставили съгласие данните Ви да се обработват за целите на 
бъдещи работни позиции имате право да оттеглите по всяко време предоставеното съгласие чрез имейл на 
mydataprotection@intime.bg като посочите вашите имена.  

 Право на подаване на жалба в КЗЛД – всеки субект на данни има право да подаде жалба срещу администратора на 
лични данни, в случай че счете, че е налице нарушени. Жалбата се подава до Комисия за защита на личните данни, 

която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и 
Общия регламент относно защитата на данните на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

 
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518 
 

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч. 
 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 
Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

8. Дружеството взима ли автоматизирани решения? 
 

mailto:mydataprotection@intime.bg
mailto:kzld@cpdp.b
http://www.cpdp.bg/
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При подаване на документи съдържащи лични данни, за кандидатстване и участие в процедура за подбор на персонал, Ви 
уведомяваме, че не сте обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо 

профилиране. 
 
 

9. Как мога да упражня горепосочените си права? 
 

Можете да упражните някое от тези права, като се свържете с лицето по защита на личните данни – 
mydataprotection@intime.bg , както и на тел. 02/960 9863 
 

Ако смятате, че има нарушение на Вашите права, може да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на 
личните данни. 




