Политика за поверителност
Относно използването и съхранението на лични данни, предоставени на Уебфлоу ООД за
кандидатстване за работа
Използването на личните данни, предоставени на Уебфлоу ООД е в съответствие с
рамките на Политиката за поверителност на компанията и на настоящата Декларация
относно използването на лични данни.
Администратор:
Фирма: Уебфлоу дружество с ограничена отговорност за компютърни технологии,
търговия и доставка на услуги (Уебфлоу ООД)
Седалище: гр. Будапеща 1117, ул. Богданфи 7/b
Регистрационен номер: 01-09-962566
Булстат: 23373723-2-43
МОЛ: Ищван Цегледи

Дефиниции:
ОРЗД (Общ регламент за защита на данните): Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Обработка на данни: всяка операция или набор от операции с лични данни или файлове
с данни, независимо дали автоматизирани или неавтоматизирани, като събиране,
записване, организиране, сортиране, съхраняване, преобразуване или промяна, заявки,
преглед, използване, комуникация, предаване, разпространение или предоставяне по
друг начин, взаимосвързване или свързване, ограничаване, изтриване или унищожаване;
Засегната страна: всяко физическо лице, идентифицирано пряко или косвено за
идентифициране въз основа на лични данни;
Лични данни: всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на
идентифициране лице; идентифицируемо е физическо лице, което може да бъде
идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор
като име, номер, местоположение, онлайн идентификатор или от един или повече
фактори, свързани с физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа,
културна или социална самоличност;

Администратор: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг
орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на
лични данни; когато целите и средствата за обработване се определят от
законодателството на Европейския съюз или на държава-членка, администраторът или
специфични критерии за назначаването на администратора могат също да бъдат
определени от законодателството на Европейския съюз или на държава-членка;
Съгласие на засегнатата страна: доброволно, конкретно и недвусмислено изявление на
волята на лицето въз основа на предоставена подходяща информация, показващо чрез
това изявление или акт, който недвусмислено изразява неговото съгласие, че той или тя
се съгласява с обработването на лични данни относно него или нея;
Период на съхранение: в случай на отрицателен отговор на заявлението или отхвърляне
на кандидат, данните ще се съхраняват в продължение на 1 (една) година от подаването
на заявлението, в случай на положителна оценка и сключване на трудов договор данните
няма да бъдат изтрити. Доброволното съгласие за обработка на данни може да бъде
оттеглено в писмена форма по всяко време, с изключение на задължителната обработка
на данни.
Субектът на данни може да поиска информация от Уебфлоу ООД за обработката на
личните му данни, които Уебфлоу ООД е длъжен да предостави писмено по искане на
субекта на данните в най-кратки срокове от подаването на искането, но не по-късно от 15
работни дни. Информацията е безплатна. В случай на отказ за предоставяне на
информация, Уебфлоу ООД информира субекта на данните писмено за това, при коя
разпоредба на закона за ИТ (2011 / CXII.) е отказан. В случай на отказ за предоставяне на
информация, Уебфлоу ООД информира субекта на данните за възможността за правна
защита, както и за прибягване до Националния орган за защита на данните и свобода на
информацията (по-нататък наричан: Органът).
Уебфлоу ООД съхранява онлайн подадените документи (по имейл) на собствен сървър,
защитен с парола, разположен в заключена стая, оборудвана с аларма, а достъпът чрез
компютър и система за електронна поща също е защитен с парола. Заявленията за работа
на хартиен носител също се съхраняват в заключен шкаф и онлайн в помещенията на
Уебфлоу ООД (гр. Будапеща 1117, ул. Богданфи 7 / b) по гореспоменатия онлайн начин или
физически.
Уебфлоу ООД има право да прехвърли доброволно предоставените данни (CV) във връзка
със заявената от кандидата позиция на трета страна. Третата страна действа като
обработващ данни и изтрива данните, които притежава, с незабавен ефект, след като
заявлението бъде оценено.
Право за коригиране

Засегнатата страна може да поиска от Администратора да модифицира или коригира
някои от своите (неточни) лични данни, също така може да поиска да измени непълните
лични данни, а за изпълнението си Администраторът информира съответната страна.
Право за изтриване
Засегнатата страна има право да поиска изтриването на личните си данни, като искането
за изтриване се извършва от Администратора най-много в рамките на 30 дни и уведомява
писмено заинтересованата страна (при предоставените данни за контакт), с което
Администраторът има право да откаже изтриването на лични данни в следните случаи:
ако личните данни все още са необходими за целта, за която те са били събрани или
обработени по различен начин; в случай че Администраторът е задължен от определени
закони да ги обработва и съхранява и е необходим за изпълнение на законодателните
задължения; както и в случай на обработка на данни въз основа на съгласието на
заинтересованата страна, Администраторът има друго правно основание за по-нататъшна
обработка на лични данни. В случай на отказ Администраторът предоставя информация в
рамките на 30 дни за отказа на изтриване, като посочва едновременно и точната причина
за отказ.

Право на възражение
Засегнатата страна възразява срещу използването на нейните лични данни за директен
маркетинг, изследване на общественото мнение или научни изследвания или в случай че
обработката на данните се извършва в полза на налагане на законните интереси на
обработващия или трета страна (с изключение на случая, когато необходимо е за
изпълнение на задължения, предписани от закона). В този случай обработващият няма да
обработва занапред личните данни. Изключение е, ако процесът на лични данни е
оправдан от такива законни причини, които имат предимство пред интересите, правата и
свободите на заинтересованата страна, или тези, които са свързани с подаването,
валидирането или защитата на правни искове.

Възможности за налагане на права
Национален орган за защита и свобода на данните
Пощенски адрес: ПК: 5, гр. Будапеща, Х-1530
Адрес: гр. Будапеща Х-1125, алея Силаги Ержибет 22 / c
Телефон: +36 (1) 391-1400
Факс: +36 (1) 391-1410
Имейл: ugyfelszolgalat@naih.hu
Уеб страница: https://naih.hu

