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Информационно съобщение относно защита на личните данни на 

кандидати за работа в Детска градина № 1 „Звънче“ 
На основание чл. 13, пар.1 и пар.2 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

1. Обща информация за Администратора. Контакти с Администратор и ДЛЗД. 

А) Обща информация за Администратора 

Всички физически лица, които подават документи за кандидатстване за работа в ДГ № 

1 „Звънче“, гр. Стара Загора предоставят свои лични данни за обработване от 

Институцията.  Всеки кандидатстващ за работа, който предоставя своите лични данни 

посредством подадените документи, е субект на данни по смисъла на Общия регламент 

относно защитата на данните (по-нататък „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни 

(по-нататък „ЗЗЛД“). След като ДГ № 1 „Звънче“ обработва лични данни на субекти на 

данни, тя бива квалифицирана като Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД 

и ЗЗЛД. 

Имайки предвид изискването на чл. 13 от ОРЗД, когато  личните данни се предоставят 

от Вас, то Администраторът е длъжен да Ви предостави информация относно 

обработването на Вашите лични данни. 

Настоящото информационно съобщение е изготвено съобразно изискванията на чл. 13 

от ОРЗД и по ясен, конкретен и достъпен начин съобщава на кандидатстващите за работа 

как институцията обработва предоставените лични данни. 

Б) Контакти с Администратора и ДЛЗД: 

Администратор: Детска градина № 1 „Звънче“ 

Адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“ 

Телефон: 042 276 092 

Ел. поща: cdg1sz@abv.bg    

Интернет страница: www.dg1sz.com  

 

Длъжностно лице по защита на данните:  

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните 

Име: Живко Павлов    

Тел: 02/492 0 112 

Ел. поща: office@dpo.bg 

Интернет страница: www.gdpr-bg.eu  

 

2. Цели на обработването 

Всички лични данни, които са предоставени от Вас - кандидатите за работа, се 

обработват само и единствено с цел осъществяване на честна и законосъобразна 

процедура по подбор и краен избор на най-подходящия кандидат за обявеното свободно 

място. 
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3. Правно основание на обработването 

Всички лични данни, които са предоставени от Вас - кандидатите за работа, се 

обработват за горепосочената цел на основание предприемане на стъпки по искане на 

кандидата за работа за сключване на трудов договор  (чл. 6 пар. 1 буква б), предложение 

второ от ОРЗД).  

При предоставяне на „чувствителни лични данни“ по смисъла на чл. 9 от ОРЗД, 

обработването се осъществява за изпълнение на задълженията на ДГ № 1 „Звънче“ по 

силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност (чл. 9, пар. 2, б. 

б) ) и  за целите на превантивната трудова медицина и за оценка на трудоспособността 

(чл. 9, пар.2, б. з) от ОРЗД). 

4. Категории лични данни 

Личните данни, които Вие като кандидати за работа ни предоставяте за обработване, се 

съдържат в документите, които се изискват за участие в процедурата по подбор. С 

подаването на всички изисквани документи, кандидатът предоставя своите лични данни 

за обработване от страна Администратора.  

Личните данни, които изискваме, могат да включват: имена, адрес, мобилен телефон, 

имейл адрес, ЕГН, информация относно завършени етап и степен на образование, трудов 

стаж, информация относно съдебно минало, информация относно лишаване от право да 

се заема определена длъжност, данни относно липсата на обстоятелства по чл. 2 от 

Наредба № 4 от 24.10.2016 за определяне заболяванията и отклоненията, които 

застрашават живота и здравето на децата и учениците и други лични данни съобразно 

изискванията за заемане на обявената свободна длъжност. 

Всички предоставени лични данни, които не са относими към процедурата по подбор 

и/или са в прекомерен обем, ще бъдат заличени от Администратора в срок до един месец 

от предоставянето на данните. 

5. Получатели на лични данни 

Достъп до обработваните от Администратора лични данни имат само оправомощени за 

това служители на ДГ № 1 „Звънче“. Лица, извън структурата на Администратора, 

нямат достъп до предоставените лични данни. 

6. Срок на обработване 

Предоставените лични данни на неодобрените кандидати се съхраняват от 

Администратора за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор. Ако 

кандидатът желае неговите лични данни да бъдат съхранени за по-дълъг срок с цел 

участие в последващ подбор за друга позиция, то кандидатът следва да предостави 

своето съгласие за това по съответния начин. 

7. Права на субектите на данни 

Всички кандидатстващи, които са предоставили свои лични данни, имат следните права 

съобразно ОРЗД: 

 право на достъп;  
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 право на коригиране;  

 право на изтриване;  

 право на ограничаване на обработването;  

 право на преносимост; 

 право да оттеглите даденото от Вас съгласие за евентуален бъдещ подбор. В този 

случай, оттеглянето на предоставеното от Вас съгласие не засяга 

законосъобразността на обработването на Вашите лични данни преди оттегляне 

на съгласието.  

Вие можете да упражните правата си по един от следните начини: 

- лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, което ще Ви бъде 

предоставено на място на адреса на Администратора. 

 

- по електронен път, на имейла на Администратора cdg1sz@abv.bg   чрез 

подаване на Заявление по образец, което може да бъде намерено в раздел 

„Защита на личните данни“ на нашия уебсайт. В този случай Заявлението 

Ви трябва да бъде оформено като електронен документ по смисъла на 

ЗЕДЕУУ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Заявлението 

следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото 

квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице. 

 

8. Задължение за предоставяне на лични данни 

Предоставянето на лични данни посредством подадените документи представлява 

изискване, необходимо за сключването на договор с избрания кандидат за обявената 

позиция. Без предоставянето на тези лични данни е невъзможно да бъде проведена 

честна и законосъобразна процедура по подбор и съответно да бъде избран успешен 

кандидат. В този контекст, всеки който не предостави в цялост тези лични данни, няма 

да бъде допуснат до процедурата по подбор и няма  да има възможност да бъде избран 

за обявената позиция. 

9. Автоматизирано вземане на решения и профилиране 

В процедурата по подбор не се извършва автоматизирано вземане на решения. Не се 

извършва и профилиране съгласно чл. 4 т.4 от ОРЗД. 

10. Контакти с Комисия за защита на личните данни: 

Комисия за защита на личните данни: 

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

Електронна поща: kzld@cpdp.bg  

Интернет страница: www.cpdp.bg  

 

В случай на нарушаване на правата Ви, имате право да изпратите жалба до Комисията 

за защита на личните данни. 
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