Уведомление за поверителност във връзка с обработване на
личните данни на кандидати за свободни работни места
С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на
личните данни (включително, но не само Общия регламент за защита на данните (ЕС)
2016/679 („GDPR”)), дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в
качеството му на администратор на данни, е „Мобайл Уейв Солюшънс“ ООД, ЕИК:
203131672, с адрес: гр. София 1700, ж.к. кв. Витоша, бул. "Симеоновско шосе", № 120Д,
представлявано от Управителя Омид Резвани („Дружеството“, „ние“, „нас“).
1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
Обработваме личните Ви данни във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас,
като за целта събираме и съхраняваме съдържащите се в автобиографията Ви лични
данни, включително данни за контакт. Ще обработваме и други документи или
информация, в случай че сте ни предоставили такива в отговор на текущото
предложение за работа или по време на процеса на набиране на служители.
2. ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние обработваме личните Ви данни само за целите на набирането на служители и
управление на човешките ресурси. Тези цели се отнасят до:
● установяване на самоличността на кандидатите за работа и осъществяване на
контакт с тях включително обратна връзка по отношение на подбора;
● оценка на кандидатите за работа и вземане на решения за наемането им;
● документиране на дейностите, свързани с набирането на служители;
● използване на информацията така, че да съответства на други възможности за
кариерно развитие при нас; и
● подготовка на кандидати за работа, след като ние сме изпратили предложение
за работа и то е прието.
В случай, че бъдете наети като наш служител, тази информация може да бъде
използвана за допълнителни цели, свързани с дейността на Дружеството.
В случай, че не предоставите автобиография и информация за връзка, няма да е
възможно разглеждане на кандидатурата Ви и съответно да участвате в процедурата
ни по набиране на персонал.
3. СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С НЯКОГО?
Ние не споделяме личните Ви данни като кандидат за работа при нас.
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в трета държава, извън Европейската
икономическа зона (ЕИЗ).
4. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ЩЕ ЗАПАЗИМ ДАННИТЕ ВИ?
Ще запазим данните Ви за срок до шест месеца, след като свободната ни позиция за
работа бъде заета (моментът, в който избран от нас кандидат приеме предложението
ни за работа за позицията, за която кандидатствате). Това се прави с цел предоставяне
на възможност за работа, съответстваща на профила Ви. След изтичането на
горепосочения период данните Ви се изтриват.
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5. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?
Нашият законен интерес представлява правното основание, въз основа на което
събираме и обработваме личните Ви данни, а именно – набиране на подходящи
служители за Дружеството ни. Основание за обработване на данните Ви е и
предприемане на стъпки за сключване на трудов договор с нас при проявяване на
интерес от Ваша страна за това.
6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да коригираме
всякакви неточности в данните Ви, при определени условия имате право да поискате
да изтрием данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да
възразите срещу обработването им, както и да упражните правото си на преносимост
на данните.
Вашата кандидатура за работа и Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано
вземане на решения, включително профилиране.
Можете да упражните правата си, като се свържете с нас на career@mobilewaves.com и
ние ще Ви дадем точни указания как това може да се случи.
Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни
във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, или да се свържете с нас на
career@mobilewaves.com за предоставяне на повече информация във връзка с Вашите
оплаквания.
7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме високо ниво на защита по
отношение на Вашите лични данни, включително мерки за сигурност, предотвратяващи
достъпа или използването на личните Ви данни по неразрешен начин, както и
случайната им загуба. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лица,
които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Лицата, обработващи
информацията, имат задължение за поверителност и осъществяват обработването
само въз основа на предварително одобрен процес.
Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните,
както и процес за уведомяването при необходимост на Комисия за защита на личните
данни, така и на Вас.
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