УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ НАБИРАНЕ НА
ПЕРСОНАЛ
Въведение
Обхват на уведомлението за поверителност
Това уведомление за поверителност при набиране на персонал обяснява типа на
информацията, която Coveris обработва, защо я обработваме и как може да Ви засегне това
обработване.
Какво имаме предвид под “лични данни” и “обработване”?
“Личните данни” са информация, която се отнася за Вас (или с която може да бъдете
идентифицирани), която се обработва чрез автоматични средства или която е (или е
предназначена да бъде) част от структурирана система за ръчно регистриране. Те включват не
само данни за Вас, но също и намерения и мнения за Вас.
"Обработване" означава да правите нещо с данните. Например, това включва събирането,
притежаването, разкриването и изтриването им.
Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или
философски убеждения, здраве, сексуална ориентация, сексуален живот, членство в
профсъюзи и генетични и биометрични данни, подлежат на специална защита и според
законодателството за поверителност на ЕС се считат за “чувствителни лични данни”.
Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите данни за целите, свързани с изпълнение на нашите практики за
набиране на персонал. Част от личните данни, които обработваме за Вас, произлизат от Вас.
Например, Вие ни казвате Вашите данни за контакт. Други лични данни за Вас произлизат от
референции и компании трети страни, като агенции за набиране на персонал. Вашите лични
данни ще бъдат прегледани в рамките на компанията от управители, административни
асистенти на мениджърите по Човешки ресурси/за наемане на персонал, ТРЗ, ИТ и ЧР.
Вие не сте задължени да ни предоставяте тези данни. Но ако не го направите, това би
засегнало неблагоприятно Вашите шансове за наемане на работа.
Колко време запазваме Вашите лични данни?
Ако кандидатурата Ви е успешна, данните Ви ще бъдат запазени във Вашето лично досие. Ако
не успеете, данните Ви обикновено ще бъдат изтрити дванадесет месеца1 след като сте били
уведомени за неуспешната Ви кандидатура. Данните Ви могат да бъдат запазени в архив и
взети под внимание за други длъжности. Неуместни данни, като изображения от CCTV, могат
да бъдат изтрити след кратък период.
Прехвърляне на лични данни извън ЕИП
Можем да прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП до членове на Coveris group (Coveris
Holdings S.A. и нейните дъщерни компании) и лица, обработващи данни в САЩ, които могат да
имат по-ниски стандарти за защита на данните от обичайните в ЕИП. Където е необходимо,
тези прехвърляния са обхванати от договора за прехвърляне в рамките на групата и примерни
клаузи.
1
До пет години във Франция. Четири седмици за наемане на персонал в Холандия. Кандидатурите няма да
се запазват в Полша, Австрия, Унгария, Литва и Чешката република, освен ако кандидатът не е дал
своето съгласие.
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Получателите на личните данни са посочени в Приложение 2.
Прехвърлянето на лични данни до получатели извън ЕИП се извършва за получаване на
одобрение за нови наемания на работа и равнища на възнаграждения. Ние ще гарантираме, че
прехвърлянето е законно чрез използване на примерни клаузи, където е необходимо, както и че
има подходящи мерки за сигурност.
Въпреки, че няма решение на Европейската комисия, че определени държави осигуряват
подходящо ниво на защита, ние сключихме споразумение, осигурявайки адекватни и
подходящи предпазни мерки с членовете на нашата Група в тези държави, които нямат
подходяща защита. Това е според стандартните условия, приети от Комисаря по информацията
и одобрени от Европейската комисия. Ако искате да видите подробности за тези предпазни
мерки, моля, попитайте служителя по сигурност на информацията.
Данни за контакт
При обработване на Вашите лични данни, ние действаме като лице, контролиращо данните.
Нашите данни за контакт са посочени в Приложение 1.
Законни основания за обработване на лични данни
Какви са основанията за обработване?
Според закона за защита на данните има различни основания, на които можем да се базираме,
при обработване на Вашите лични данни. Според контекста се прилага повече от едно
основание. Ние резюмирахме определени основания, като Законно задължение и Законни
интереси, и описахме какво означават тези термини по-долу.
Термин

Основание за обработване

Обяснение

Договор

О б р а б от в а н е , н е о бход и м о з а

Това обхваща изпълнение на нашите договорни задължения и

изпълнение на договор с Вас или за

упражняване на нашите договорни права.

предприемане на действия по Ваше
искане за сключване на договор
Законно

О б р а б от в а н е , н е о бход и м о з а

Гарантиране, че изпълняваме наши законни и регулаторни

задължен

спазване на наши законни

задължения. Например, осигуряване на безопасно работно място

ие

задължения

и избягване на незаконна дискриминация

Законни

О б р а б от в а н е , н е о бход и м о з а

Ние или трета страна имаме законни интереси да извършваме,

интереси

законните интереси на нас или на

управляваме и администрираме съответните ни стопански

трета страна

дейности ефективно и надлежно, както и да обработваме Вашите
данни във връзка с тези интереси. Вашите данни няма да бъдат
обработвани на тази основа, ако нашите или интересите на трета
страна са второстепенни спрямо Вашите собствени интереси,
права и свободи.

Обработване на чувствителни лични данни
Ако ние обработваме чувствителни лични данни за Вас, както и гарантирайки, че се прилага
едно от посочените по-горе основания за обработване, ще се уверим, че се прилага едно или
повече от основанията за обработване на чувствителни лични данни, включително, че
обработването е за целите, свързани с равенство и разнообразие в разрешената от закона
степен.
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Допълнителна информация за данните, които обработваме и нашите цели
В таблицата по-долу са посочени примери за данните и основанията, според които
обработваме данни.
Цел

Примери за лични данни, които могат да бъдат обработени

Основания

за

обработване
Набиране на

Стандартни данни, свързани с Вашата самоличност (напр., Вашето име,

персонал

адрес, място на раждане, националност, данни за к онтак т,
професионален опит, образование, езикови умения и всички други лични
данни, които ни предоставяте, като част от Ваша кандидатура относно
изпълнение на длъжността).
Информация относно Ваша кандидатура и оценката й от наша страна,
Ваши референции, всички проверки, които може да направим за
потвърждаване на предоставената информация или проверки на
биографични данни, както и всяка информация, свързана с Вашето право

Договор
Законно задължение
Законни интереси
Упражняване на
специфични права в
областта на наемането
на работа

на пребиваване и работа. Ако е уместно, можем също да обработваме
информация относно Вашето здраве, определена намалена способност и
във връзка с всички адаптирания на условията за работа.
Сключване на

Вашият адрес и телефонен номер, информация за контакт при спешни

договор с Вас

случаи и информация за Ваш близък

Договор
Законни интереси

или с други
лица от Ваше
име
Сигурност

CCTV изображения

Законни интереси

Кой може да види Вашите данни?
Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на мениджъри, отдела за Човешки ресурси и
администратори за целите, свързани с наемане на работа, администрация и управление, както
беше посочено в този документ. Можем също да разкрием данните на други членове на нашата
група, по-конкретно висшето ръководство на отдела и на Coveris Group, които са уместни за
вземане на решения за наемане на персонал и възнаграждение.
Достъп до Вашите лични данни и други права
Опитваме се да бъдем открити, доколкото е разумно, относно личните данни, които
обработваме. Ако искате специфична информация, просто ни попитайте. Можете да се
свържете с нас на имейла, посочен по-долу, за съответния бизнес отдел:
Coveris Rigid: ISO.Rigid@coveris.com
Coveris EMEA Flexibles: ISO.EMEA@coveris.com
Coveris UK Food & Consumer: ISO.UKFC@coveris.com
Имате също законно право да направите “молба за достъп на субекта”. Ако Вие упражните това
право и ние притежаваме лична информация за Вас, от нас се изисква да Ви предоставим
информация, включително описание на личните данни и обяснение защо ги обработваме.
Ако направите молба за достъп на субект и има въпрос за това кой/коя сте Вие, може да
изискваме да предоставите информация, от която да бъдем сигурни за Вашата самоличност.
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В допълнение към Вашето право на достъп на субекта, може да имате законно право да
изисквате коригиране или изтриване на Вашите лични данни, да се противопоставите на
тяхното обработване или обработването им да бъде ограничено. Ако сте ни предоставили
данни за себе си (например, Вашия адрес или данни за банкова сметка), Вие имате правото да
получите данните във формат за машинно разчитане за предаване на друго лице,
контролиращо данните. Това е валидно само ако основанието за обработване е съгласие или
Договор.
Ако сме се базирали на Вашето съгласие като основание за обработване, Вие можете да
оттеглите съгласието си по всяко време, макар че ако го направите, това няма да засегне
законността на извършеното от нас преди да оттеглите съгласието си.
Оплаквания
Ако имате оплаквания относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, Вие
трябва да ги съобщите първо на отдел Човешки ресурси или на служителя по сигурност на
информацията. Можете също да предявите оплакванията си пред законния регулаторен орган.
За данни за контакт и други подробности, попитайте отдел Човешки ресурси или вижте
Приложение 1.
Обхват
Това уведомление не представлява част от договорно взаимоотношение между компанията и
кандидат за работа. Това уведомление може да бъде променено по всяко време.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Лице, контролиращо данните

Адрес

Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH

Marienburgstrasse 25a
56856 Zell (Mosel)
Германия
Anton-Böhlen-Strasse 5
34414 Warburg
Германия
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN

Coveris Group Germany Holding GmbH

Coveris Flexibles UK Limited

Coveris Flexibles (Gainsborough) UK
Limited

Отдел на компанията

HR/ISO данни за контакт

Coveris Rigid

ISO.Rigid@coveris.com

Coveris EMEA Flexibles

ISO.EMEA@coveris.com

Coveris UK Food & Consumer

ISO.UKFC@coveris.com

Държава

Регулаторен орган за
защита на данните

Данни за контакт

Обединено
кралство

ICO

https://ico.org.uk/

Финландия

Tietosuojavaltuutettu

http://www.tietosuoja.fi/en/

Франция

CNIL

https://www.cnil.fr/

Холандия

Autoriteit
Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Австрия

Österreichische
Datenschutzbehörde

https://www.data-protection-authority.gv.at/

БаденВюртемберг

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz in

https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/
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Baden-Württemberg
Бавария

Bayerisches Landesamt
für Datenschutzaufsicht

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

Северен РейнВестфалия

Landesbeauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

https://www.ldi.nrw.de/

РайнлендПалатинат

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/

България

Commission for
Personal
Data
Protection

https://www.cpdp.bg/

Румъния

National Authority for the
Supervision
of
Processing of Personal
Data

Ttp://www.dataprotection.ro/

Чешка
република

Úřad pro ochranu
osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

Унгария

The Hungarian National
Authority for Data
Protection and Freedom
of Information

https://naih.hu/index.html

Литва

Duomenu apsaugos
inspekcija

www.ada.lt

Приложимо само за Германия:
Служителят по защита на данните е DPO.Germany@coveris.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ, НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН ЕИП

Отдел на компанията

Получатели

Държава

Coveris Rigid

Не е приложимо

Не е приложимо

Coveris EMEA Flexibles

Не е приложимо

Не е приложимо

Coveris UK Food &
Consumer

Не е приложимо

Не е приложимо
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