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Политика за защита на личните данни
Версия 1.0

Ние приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни и се стремим да Ви
предоставим изчерпателна информация относно обработването на Вашите лични
данни. Съдържащата се по-долу политика за защита на личните дава информация за
това по какъв начин и за какви цели обработваме Вашите лични данни, когато
посещавате нашата уеб страница или се свързвате с нас.
По правило ние събираме Вашите лични данни от самите Вас. Като правно основание
служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД).

A. Уебсайтове https://it.schwarz/en, schwarz.jobs.schwarz
и портала за кандидатстване за работа
Информацията, съдържаща се в тази глава, е валидна за нашите уебсайтове
https://it.schwarz/en и https://schwarz.jobs.schwarz, както и за всички съответни
поддомейни или подстраници. Това включва и нашия портал за кандидатстване за
работа
на
адрес
https://career5.successfactors.eu/careers?&company=SCHWARZ&navBarLevel=MY_PR
OFILE

1. Администратор
Администратор по смисъла на чл. 4 (7) от Общия регламент относно защитата на
данните (ОРЗД) на ЕС е:
Schwarz Dienstleistung KG

Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Germany
Имейл: recruiting@mail.schwarz

2. Достъп до уебсайта и портала за кандидатстване за работа
Когато осъществявате достъп до нашите уебсайтове, между вашето крайно устройство
и нашия сървър се обменя различна информация. Тя може да включва и лични данни.
Събраната по този начин информация се използва за оптимизиране на нашия уебсайт
или за показване на реклами в браузъра на вашето крайно устройство.

2.1. Цели на обработването на данни / правни основания:
При осъществяване на достъп до нашите уеб-страници браузърът, използван на
вашето крайно устройство, автоматично и без никакви действия от ваша страна ще
изпрати:
•
•
•
•
•

IP адреса на устройството с достъп до интернет, от което се осъществява достъпът;
датата и часа на достъпа;
името и URL адреса на искания файл;
уебсайта/приложението, от където е извършен достъпът (насочващ URL);
браузъра и, където е уместно, операционната система на вашия компютър с
интернет, както и името на вашия доставчик на достъп

към сървъра на нашия уебсайт, като тази информация ще съхранява временно в така
наречения „регистрационен файл“ за следните цели:
•
•
•

за осигуряване на безаварийна връзка;
за осигуряване на удобното използване на нашите уебсайтове/приложение;
за анализ на сигурността и стабилността на системата.

При условие, че сте се съгласили с това, което е известно като геолокализация във
вашия браузър или в операционната система, или ако други настройки, направени на
крайното ви устройство позволяват геолокализация, ние ще използваме тази функция,
за да ви предложим индивидуални услуги въз основа на вашето текущо
местоположение (напр. местоположението на най-близкото събитие). Ние ще
обработваме данните, свързани с вашето местоположение, единствено за тази цел.
Правното основание за обработването е член 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД. Изброените погоре цели на обработването на данни представляват нашия законен интерес.

2.2. Срок на
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за
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Данните ще се съхраняват за период от седем дни и автоматично се изтриват след това.
Ако спрете да използвате нашите уебсайтове, данните за геолокализация ще бъдат
изтрити.

3. Използване на бисквитки и други подобни технологии за
обработване на данни за използването
Ние, Schwarz Dienstleistung KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germany,
обработваме данни като администратор на данни във връзка с използването на т.нар.
„бисквитки“ и други подобни технологии с цел обработване на данни за използването
на нашите уебсайтове https://it.schwarz/en, https://schwarz.jobs.schwarz, както и
съответните поддомейни и подстраници. Това включва и нашия портал за
кандидатстване за работа.
При условие, че сте се съгласили с използването на бисквитки и други подобни
технологии (вижте по-долу) на един от гореспоменатите уебсайтове или на един/една
от съответните поддомейни или подстраници, това съгласие обхваща използването на
бисквитки и други подобни технологии, използвани за обработването на данни относно
използването и на другия уебсайт, както и на всички съответни поддомейни или
подстраници.
„Бисквитките“ са малки файлове, които се съхраняват на крайното ви устройство
(лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите нашите уебсайтове. Бисквитките не
причиняват вреда на крайното ви устройство, нито съдържат вируси, „троянски
коне“ или друг злонамерен софтуер. Бисквитката съхранява определена информация,
водеща до връзка с конкретното използвано крайно устройство. Това обаче не означава,
че веднага ще разберем вашата самоличност.

3.1.

Цели на обработването на данни/правни основания:

Бисквитките и другите технологии, използвани за обработването на данни относно
използването, се прилагат за следните цели, в зависимост от категориите
бисквитки/други технологии:

•

Технически необходими: Това са бисквитки и подобни технологии, без
които не можете да използвате нашите услуги (например за правилното
показване на нашите уебсайтове/функции, поискани от вас, за записване на
влизането ви).

•

•

•

Предпочитания: С помощта на тези методи ние можем да вземем предвид
вашите действителни или възприети предпочитания, за да подобрим
потребителския опит. Например, можем да използваме вашите настройки, за
да покажем нашите уебсайтове на подходящ за вас език. Те също означават,
че можем да избегнем показването на продукти, които може да не са налични
във вашия регион.
Статистика: Тези технологии ни дават възможност да приспособим дизайна
на нашите услуги, като създаваме анонимизирана статистика за това как те
се използват. Например, можем да ги използваме, за да определим как подобре да адаптираме уеб-страницата си към навиците на потребителите.
Маркетинг: Те ни позволяват да показваме подходящо рекламно
съдържание въз основа на анализ на вашето поведение при използването.
Поведението ви при използване може също да се проследява на различни
уеб-страници, браузъри или устройства чрез потребителски идентификатор
(уникален идентификатор).

Моля, натиснете тук за преглед на бисквитките и другите технологии, които
използваме, включително тяхната функция, изтичане и всички участващи
доставчици – трети страни.
В зависимост от целта използването на бисквитки и подобни технологии за
обработване на данните относно използването включва обработване по-специално
на следните видове лични данни:
Технически необходими:
•

Съгласие с предпочитанията за бисквитки

Предпочитания:
•

Настройки за оптимизирано показване на карти

Статистика:
•

•

Псевдонимизирани потребителски профили, съдържащи информация
относно използването на нашия уебсайт. Те съдържат по-специално:
o типа браузър/версия на браузъра;
o използвана операционна система;
o препращащ URL адрес (т.е. предишната посетена страница);
o хост-име на компютъра, от който се осъществява достъпът (IP адрес);
o час на заявката към сървъра;
o индивидуален потребителски идентификатор; и
o събития, задействани на уеб-страницата (поведение при сърфиране в
мрежата).
IP адресите обичайно се анонимизират, което по принцип означава, че вече
не може да бъдете идентифицирани.

•

Ние не можем да използваме потребителския идентификатор сам по себе си,
за да ви идентифицираме. Възможно е да споделим потребителския
идентификатор и свързаните с него потребителски профили с трети лица
чрез доставчици на рекламни мрежи.

Маркетинг:
Псевдонимизирани потребителски профили, съдържащи информация
относно използването на нашия уебсайт. Те съдържат по-специално:
o IP адрес;
o индивидуален потребителски идентификатор;
o продукти, които потенциално представляват интерес;
o събития, задействани в уеб-страницата (поведение при сърфиране в
мрежата).
IP адресите обичайно се анонимизират, което по принцип означава, че вече не
може да бъдете идентифицирани.
Ние не можем да използваме потребителския идентификатор сам по себе си, за
да ви идентифицираме. Възможно е да споделим потребителския
идентификатор и свързаните с него потребителски профили с трети лица чрез
доставчици на рекламни мрежи.

•

•
•

Правното основание за използване на предпочитания, статистически данни и
маркетингови бисквитки е вашето съгласие, дадено съгласно член 6 ал. 1) буква а)
от ОРЗД. Правното основание за използване на технически необходими бисквитки
е член 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД, тъй като имаме легитимен интерес да ви предложим
напълно функционална уеб-страница.
Можете да оттеглите/промените съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще.
Просто натиснете тук и направете своя избор. Просто премахнете отметката от
съответното квадратче, за да оттеглите съгласието си за дадената цел на
обработването на данните.

3.2.

Получатели/категории получатели

Когато използваме „бисквитки“ и подобни технологии за обработване на данни за
използването, понякога може да използваме специализирани доставчици на услуги,
особено от областта на онлайн маркетинга, за обработването на данни. Те
обработват вашите данни от наше име като обработващи. Всеки от тях е
внимателно подбран и обвързан с договор в съответствие с член 28 от ОРЗД. Всички
компании, посочени като доставчици на услуги в нашата политика относно
бисквитките, действат като обработващи от наше име.

В контекста на нашето сътрудничество с Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, САЩ, гореспоменатите данни обикновено се обработват и
за статистически и маркетингови цели на сървъри, разположени в САЩ.
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За информация относно продължителността на съхранението на бисквитките вижте
нашата политика относно бисквитките. Ако в колоната „изтичане“ е въведено
„постоянно“, бисквитката ще се съхранява постоянно до оттегляне на съответното
съгласие. Периодът на запазване на данните, съхранявани в хранилището на
сесията, е ограничен до съответната сесия и приключва, когато браузърът бъде
затворен.

4. Комуникация по имейл
4.1

Цел на обработването на данните и правно основание

Ние третираме личните данни, които ни предоставяте по имейл, като поверителни.
Използваме Вашите данни единствено с цел обработване на Вашите запитвания.
Правното основание за обработването е чл. 6, ал. 1 буква е) от ОРЗД. Законният ни
интерес произтича от нашата заинтересованост да отговаряме на Вашите запитвания
с оглед осигуряване и насърчаване на удовлетвореността на потребителите от
нашата уеб страница.

4.2.

Получатели/Категории получатели

По правило не прехвърляме данни на трети лица, които не са част от Schwarz
Dienstleistung KG. По изключение данни се обработват от наети от нас за целта
обработващи. Те са внимателно подбрани и са договорно задължени съгласно чл. 28
от ОРЗД.
Данните, изпратени от Вас в контекста на запитвания относно процеса на
кандидатстване или свързани теми, ще бъдат предадени на отдела по човешки
ресурси на съответната държава на Schwarz IT. Последната сама носи отговорност
за съответната обработване на данните.

4.3. Срок на съхранение на данните/Критерии за определяне на срока на
съхранение на данните
Ние изтриваме или анонимизираме сигурно всички лични данни, които получаваме от
вас, когато отправяте запитвания, не по-късно от четири месеца след изпращането на

окончателния отговор до вас. Информацията се съхранява в продължение на четири
месеца, в случай че се свържете отново с нас след получаване на отговор от нас по
същия въпрос и трябва да се позовем на предходната ни кореспонденция. Въз основа
на опита ни, обикновено не получаваме въпроси относно нашите отговори след 90 дни.
Ако предявите правата си като субект на данни, вашите лични данни ще се съхраняват
в продължение на 5 (пет) години след окончателния отговор, за да се документира
фактът, че сме ви предоставили изчерпателна информация и че законовите изисквания
са спазени.

5. Предаване на данни на получатели в трети страни
Ако предаваме данни на получатели в трета страна (извън европейското
икономическо пространство), това ще е видно в информацията за
получателите/категориите получатели в рамките на описанието на съответната
обработване на данни. За някои трети страни Европейската комисия чрез т.нар.
решения за достатъчност на мерките е установила стандарт за защита на данните,
който е сравним с нивото в Европейското икономическо пространство. Списък с тези
държави можете да откриете на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html. Ако в дадена държава няма сравним стандарт за
защита на данните, ние внимаваме за това защитата на данните да се гарантира
достатъчно с други мерки. Това е възможно напр. чрез обвързващи фирмени
политики, стандартни договорни клаузи за предаване на данни, издадени от
Европейската комисия, сертификати или признати кодекси за поведение. За
допълнителна информация се свържете с нашия отговорник за защита на данните.

Б. Процес на кандидатстване за работа
Ние обработваме личните данни, които предоставяте в контекста на процеса на
кандидатстване, единствено с цел подбор и наемане на кандидати. Правното основание
за този процес е чл. 6 ал. 1) буква б) от ОРЗД.

1. Администратор
Администраторът по смисъла на член 4, ал. 7 от ОРЗД е:
Шварц Ай Ти България ЕООД
Бизнес парк Младост, сграда 15, ет. 2
София, България
Имейл : sit-bg-dpo@mail.schwarz

2. Получатели / категории получатели
По правило не прехвърляме данните на трети лица, които не са част от Schwarz IT
България и дружествата, от чието име действаме в Schwarz Group. По изключение
наемаме обработващи за обработване на данните от наше име, в случай че преценим,
че не притежаваме достатъчно компетентност за оценка на кандидатите. Тези
обработващи са внимателно подбрани и обвързани с договор съгласно член 28 ОРЗД.
Такива обработващи могат да бъдат например външни компании за оценка на
технически и междуличностни умения или други компетентности, подходящи за
позицията.

3. Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на
съхранение:
Ако кандидатурата Ви бъде отхвърлена, Вашите качени файлове (например
автобиография) и съдържащите се в тях данни ще се съхраняват за срок от 4 месеца
след като сте уведомени за това. След това вашите данни ще бъдат изтрити.
Вашият акаунт и данните Ви, съхранявани в нашата онлайн система за кандидатстване,
ще продължат да се съхраняват в системата, независимо дали сте в процес на
кандидатстване за конкретна позиция. Това ви позволява да кандидатствате и за други
бъдещи позиции онлайн. Вашият акаунт ще бъде автоматично изтрит, ако е бил
неактивен в продължение на 12 месеца и нямате отворени приложения. Създавайки
своя акаунт в нашите системи, вие изрично се съгласявате с този срок на съхранение.
Можете обаче да изтриете акаунта си по всяко време. Всички подадени от Вас
заявления, ще бъдат оттеглени и акаунтът ви ще бъде изтрит. Вашият акаунт ще бъде
изтрит незабавно; приложенията се изтриват автоматично в съответствие с
приложимото законодателство.

4. Създаване на акаунт в системата за онлайн кандидатстване
Ние използваме приложение, което ви позволява бързо и лесно да въвеждате данните
на вашия акаунт в нашата онлайн система за кандидатстване.
Можете да качите автобиографията си (като PDF или Word файл) в нашата онлайн
система за кандидатстване. Приложението автоматично анализира Вашия документ
въз основа на различни критерии и използва тази информация, за да попълни
предварително част от профила в акаунта Ви. Можете да коригирате или изтриете тази
автоматично предварително попълнена информация по всяко време.
Приложението само чете, но не съхранява автобиографията Ви.

5. Качване на документи в системата за онлайн кандидатстване
Можете да качите необходимите документи за кандидатурата си от компютъра или
мобилното си устройство. Като алтернатива можете да качите документите директно от
Вашия Dropbox в нашата онлайн система за кандидатстване.
В този случай се прилагат политиките за защита на личните данни на тези доставчици
на услуги.

6. Кандидатстване в системата за онлайн кандидатстване чрез
LinkedIn
Освен това можете лесно да кандидатствате при нас чрез LinkedIn (LinkedIn Ireland
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland).
За да направите това, трябва да дадете съгласието си на LinkedIn да сподели с нас
данните във вашия акаунт. Просто влезте в акаунта си в LinkedIn и давате съгласие
съответният оператор на платформа да ни предаде данните от вашия акаунт, които
също са ни необходими за нашата онлайн система за кандидатстване, напр. име и
фамилия, URL адрес на акаунта Ви в платформата, имейл адрес и професионален
опит. Това ни позволява автоматично да запазим вашите данни в нашата онлайн
система за кандидатстване и да ускорим процеса на кандидатстване.
LinkedIn Inc. отговаря за предоставянето и предаването на данните чрез LinkedIn.
Прилага се политиката за защита на личните данни на LinkedIn. Можете да коригирате
или изтриете данните, предадени на нашата онлайн система за кандидатстване по
всяко време, преди да подадете вашата кандидатура.

7. Уведомление за съгласие: „Набиращите персонал могат да
преглеждат и разглеждат профила във Вашия акаунт за
всички свободни позиции“
Вашата кандидатура е за обявена позиция в Schwarz IT България. Документите Ви за
кандидатстване обикновено се анализират и разглеждат само за конкретната позиция,
за която сте кандидатствали.
Ако се интересувате от позиции, различни от тази, за която конкретно сте
кандидатствали, можете да подадете допълнителни кандидатури от онлайн акаунта си.
Като алтернатива, можете да дадете онлайн съгласие в нашата система да бъдете
автоматично разглеждани за други свободни позиции в гореспоменатите компании.
Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, например като промените
настройките на акаунта си. Ако оттеглите съгласието си на набиращите персонал да
могат да преглеждат и разглеждат профила на акаунта ви за всички свободни позиции

във всички регистрирани компании, кандидатурата Ви ще бъде разгледана само за
конкретната позиция, за която сте кандидатствали изначално.

В. Вашите права като субект на данни
1. Право на информация съгласно член 15 от ОРЗД
Съгласно член 15, ал. 1 от ОРЗД имате право да поискате безплатно информация
относно личните Ви данни, които се съхраняват. Това включва по-специално:
•
•
•
•
•

•
•

целите на обработването;
категориите лични данни, които се обработват;
получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити
личните данни;
предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е
невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или
изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни,
свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова
обработване;
правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от
субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително
профилирането, посочено в член 22, ал. 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи
съществена информация относно използваната логика, както и значението и
предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

В случай че личните Ви данни се предават на трета държава или международна
организация, имате право да бъдете уведомени за подходящи предпазни мерки
съгласно член 46 от ОРЗД във връзка с предаването.

2. Право на коригиране съгласно член 16 от ОРЗД
Имате право да поискате незабавно коригиране на неточни лични данни, отнасящи се
до Вас. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните лични
данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

3. Право на изтриване съгласно член 17 от ОРЗД
Имате право да поискате от нас изтриването на всякакви лични данни, които се отнасят
до вас, без ненужно забавяне, когато е приложимо едно от следните основания:
•

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;

•

•

•
•
•

оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните
съгласно член 6, ал. 1, буква а) или член 9, ал. 2, буква а) от ОРЗД, и няма друго
правно основание за обработването;
възразявате срещу обработването съгласно член 21, ал. 1 или 2 от ОРЗД, като
в случай на възразяване съгласно член 21, ал. 2 от ОРЗД – няма законни
основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество по член 8, ал. 1 от ОРЗД.

Когато сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да
изтрием личните данни, ние, като отчитаме наличната технология и разходите по
изпълнението, ще предприемем разумни стъпки, за да уведомим третите лица,
обработващи личните данни, че Вие сте поискали изтриване от тези трети лица на
всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

4. Право на ограничаване на обработването съгласно член 18 от
ОРЗД
Имате право да изискате от нас да ограничим обработването, когато се прилага едно
от следните:
•
•
•

•

оспорвате точността на личните данни с;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат
изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции или
Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, ал. 1 от ОРЗД в
очакване на проверка дали законните основания на администратора имат
преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост на данни съгласно член 20 от ОРЗД
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни
предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без
възпрепятстване от наша страна, когато:
•

•

обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква а)
или член 9, ал. 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, ал. 1,
буква б) от ОРЗД; и
обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, имате право да получите
пряко предаване на личните данни от нас към друг администратор, когато това е
технически осъществимо.

6. Право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД
При условие че са изпълнени изискванията на член 21, ал. 1 от ОРЗД, можете да
възразите срещу обработването на лични данни на основания, свързани с Вашата
конкретна ситуация.
Горепосоченото общо право на възражение се прилага за всички основания за
обработване, посочени в тази политика за защита на личните данни, които се
обработват въз основа на член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. За разлика от конкретното
право на възражение срещу обработването на данни за промоционални цели (вижте погоре, по-специално раздел 3), ОРЗД ни задължава да действаме по такова възражение,
само ако посочите основания от първостепенна важност, напр. възможен риск за живота
или здравето.

7. Право на подаване на жалба до надзорния орган по защита на
данните съгласно член 77 от ОРЗД
Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита
на данните по всяко време. За да направите това, можете да се свържете с надзорния
орган за защита на личните данни на държавата на обичайно местопребиваване или с
органа на държавата Република България – Комисия за защита на личните данни,
адрес: София, България, ул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

Г. Информация за връзка с длъжностното лице по защита на
данните
За допълнителни въпроси относно обработването на вашите данни или упражняването
на вашите права се свържете с компетентното длъжностно по защита на данните на
администратора:
Относно обработването на лични данни във връзка с процеса на кандидатстване за
работа:
Шварц Ай Ти България ЕООД, БЪЛГАРИЯ, гр. София, Бизнес парк „Младост“, сграда
15, ет. 2
Имейл : sit-bg-dpo@mail.schwarz

По всякакви други въпроси, свързани с обработването на лични данни чрез уебсайта
(напр. бисквитки и др.):

Schwarz Dienstleistung KG
– Длъжностно лице по защита на данните –
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Germany
Имейл : datenschutz@mail.schwarz

