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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA събира и обработва лични данни, свързани с Вас, за да Ви предложи да
кандидатствате онлайн за работна позиция в Solvay и да ни разрешите да обработим
Вашата кандидатура. Ние полагаме всички усилия да действаме прозрачно във връзка
с начина, по който събираме и използваме тези данни

По-долу ще намерите допълнителна информация за условията, при които обработваме
личните Ви данни като администратор (т.е. юридическо лице, което самостоятелно
определя целите и средствата за обработване на личните Ви данни), правата Ви на
субект на лични данни и нашите задължения съгласно Общия регламент за защита на
личните данни 2016/679 на Европейския съвет и на Съвета (“GDPR”).

Какво наричаме „лични данни“?

„Лични данни“ е информацията, която обработваме по отношение на Вас и която може
да бъде използвана пряко (въз основа на един признак) или непряко (въз основа на
няколко признака в комбинация, които са предоставени или е вероятно да бъдат
предоставени) за идентифицирането Ви като физическо лице.

Какви категории данни относно мен се обработват?

Можем да събираме и обработваме следните категории лични данни като част от
нашите дейности и, когато е приложимо, нашите законови задължения като
работодател:

- Идентификационни данни (като име, фамилия, адрес, място и дата на
раждане, семейно положение, език, националност, пол, снимка (по избор)

- образование, професионален опит, съответни умения, трудов стаж,

автобиография, хобита, квалификации и писма за кандидатстване,

препоръчителни писма



Защо се обработват личните ми данни и на какво основание?hy is my personal

data collected and on which legal basis ?

1. Правно основание за обработване

Не ни е позволено да обработваме лични данни без то да е законосъобразно.

Разрешено ни е да обработваме Вашите лични данни, тъй като обработването е
необходимо за

● извършване на необходимите действия преди сключването
на договора за Вашето назначаване

● създаване на Вашия профил за достъп до услугите,

предлагани от инструмента на Solvay за набиране на персонал,

като законен интерес.

Имайте предвид, че предоставянето на определени лични данни е необходимо,

за да сключим договор с Вас и да изпълним задълженията си по този договор.

Ако не предоставите необходимите лични данни, това ще попречи на Solvay да Ви
отправи предложение да кандидатствате онлайн за работна позиция в Solvay и да
ни разрешите да обработим Вашата кандидатура.

Не ни предавайте чувствителна информация, като например Вашия етнически
произход, политически убеждения, философски и религиозни възгледи, членство
в синдикат или политическа партия, физическо и психическо здраве, сексуална
ориентация, участие в съдебни производства, Вашия национален
идентификационен или социалноосигурителен номер.

2. Цели на обработването

Необходимо е да обработваме личните Ви данни, за да извършваме дейностите
си и да изпълняваме задълженията си на работодател. Също така, обработваме
данни и за следните специфични цели:

Ние събираме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност да
кандидатствате онлайн и да ни разрешите да обработим Вашата кандидатура.



Ако Вашият профил покрива изискванията на работната позиция, може да се
свържем с Вас за допълнителен подбор.

Кой има достъп до личните ми данни?

В хода на нашите дейности в рамките на тази платформа за набиране на персонал и за
същите цели като посочените в това информационно известие Вашите лични данни
могат да бъдат достъпни или споделяни вътрешно (напр. с членове на нашите ЧР
екипи, Вашия пряк ръководител, ръководители в сферата, в която работите, вътрешни
консултанти (напр. правния отдел) и ИТ персонал и администратори), включително с
други организации в групата на Solvay. Този достъп ще бъде строго ограничен само до
упълномощения персонал на базата на нуждата от информация.

Вашите лични данни могат също да бъдат достъпни и споделяни със следните
категории получатели за постигане на горепосочените цели:

- трети страни, които обработват лични данни, като например нашите
доставчици на ИТ системи, доставчици на облачни услуги, доставчици на бази
данни и доставчици на услуги за защита, и само на упълномощени лица, които
трябва да разполагат с тези лични данни, за да изпълнят съответните си задачи.

- Външни консултанти, адвокати, счетоводители и одитори;

- В случай, че се изисква от приложимото законодателство или бъде поискано -

с държавни и международни регулаторни и изпълнителни органи или
съдилища, арбитражни съдилища, медиатори, инспектори и данъчна
администрация;

Лични данни, които са обект на вътрешен или външен трансфер за целите описани в
този раздел, може да бъдат обработвани и в държава извън Европейската
икономическа зона ("ЕИЗ")[1], която не предоставя достатъчно ниво на защита на
личните данни.

В случай, че Вашите лични данни се предават на такава, ще приложим подходящи
гаранции, за да осигурим поверително и законно третиране на данните. Можете да



поискате допълнителна информация в тази връзка, както и да Ви се предостави копие
от приложените гаранции като упражните правата си описани по-долу.

За какъв период ще се съхраняват данните ми?

Ще съхраняваме данните Ви единствено за период, не по-дълъг от необходимото за
целите, за които се обработват личните данни или за да спазим законовите и
регулаторни разпоредби.

Ние ще изтрием Вашите лични данни, събрани за окомплектоване на профила на
кандидатстване i) след 6-месечен период, започващ от i) изтриването на Вашия профил
от Вас или от администратора или ii) веднага след изтичането на 6-месечен период на
неактивност на Вашия профил (ако не сте влизали в профила си в продължение на 6

месеца). В последния случай ще Ви изпратим известие за изтриване на кандидатурата
Ви един (1) месец преди изтичането на периода от 6 месеца, за да Ви предупредим, че
ако не влезете в профила си, личните Ви данни ще бъдат изтрити след един месец.

Във всеки случай Вашите лични данни за окомплектоване на профила за
кандидатстване няма да бъдат изтрити, ако има активна оферта за работна позиция, за
която сте кандидатствали.

Личните данни, събрани за предложение за работна позиция, за която сте
кандидатствали, ще бъдат изтрити след изтичането на период от шест (6) месеца след
приключване, оттегляне или дисквалификация на работна кандидатура.

Какви са права ми във връзка с обработването на личите ми данни?

В качеството Ви на субект на данните, имате редица права. При условията и обхвата на
GDPR, имате право на:

● достъп и копие от обработваните Ви лични данни, при поискване;

● коригиране на неверни или непълни лични данни;

● изтриване или спиране на обработването на лични Ви данни (когато данните
вече не са необходими за целите на обработването);

● ограничаване на обработването;

● връщане на предоставените от Вас лични данни или на преносимост на данните
Ви към трето лице или организация в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат. Упражняването на последното право



следва да бъде в съответствие с отговорностите Ви по отношение гарантиране
конфиденциалността на данните; или

● оттегляне на съгласието в случаите, когато основанието за обработване на
данните Ви е Вашето съгласие (без да се засяга законосъобразността на
обработването преди то да бъде оттеглено).

Ако желаете да упражните някое от изброените права, моля свържете се с нас чрез
следния имейл: privacy@solvay.com

Също така, в случай, че считате, че не прилагаме необходимото ниво поверителност
при обработването на данните Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита
на личните данни.

Как се осигурява защита на личните ми данни?

Прилагаме адекватни технически и организационни мерки, за да защитим данните Ви
от изгубване, унищожаване при инцидент, неправомерно използване и разкритие или
неоторизиран достъп. Моля, запознайте се с Политика за поверителност на Солвей за
повече детайли относно мерките за защита и поверителност, които прилагаме.

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy



