Добре дошли в нашия раздел за кариерно развитие. Благодарим Ви за интереса към предложенията за работа на
БАУХАУС.
Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни и искаме да се чувствате сигурни, когато посещавате
нашите интернет сайтове и кандидатствате за работа в БАУХАУС. Затова с настоящата декларация за защита на
данните Ви информираме за данните, които събираме за кандидатстване във връзка с Вашата кандидатура, както и за
целите и начина на използването им.
Когато кандидатствате за работа или обучение в БАУХАУС, ще бъде поискано от Вас да предоставите лични данни
чрез предаването на документи. Държим много на прозрачността при съхраняването, обработването и използването на
Вашите лични данни, а освен това искаме да Ви представим основните принципи, въз основа на които е изградена ИТ
сигурността в БАУХАУС.
За да бъде стартиран процесът на кандидатстване, е необходимо да се съгласите с нашите правила за защита на
данните. Те се отнасят до кандидатстването за работа в БАУХАУС.
Цел и обхват
Съхраняването, обработката и използването на Вашите лични данни имат за цел изпълнението на настоящата
процедура по кандидатстването Ви. Освен това данните могат да бъдат обработвани за статистически цели (напр.
отчети), които обаче не позволяват да се направи обратно заключение за конкретно лице.
В хода на процедурата по кандидатстване, освен обръщение, име и фамилия, в базата данни с кандидатури се
съхранява и обичайната информация като пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер. В процеса на
кандидатстване са необходими и някои допълнителни важни документи (напр. мотивационно писмо, автобиография,
препоръки, удостоверения за завършено образование и придобита квалификация). Следователно, предоставянето на
някои данни донякъде е задължително, за да можем да обработим съдържанието на Вашата кандидатура. За да Ви
улесним максимално при кандидатстването, сме ограничили до минимум личните данни, които се изискват.
Въведените от Вас лични данни при кандидатстване се събират, обработват, съхраняват и използват от БАУХАУС само
и единствено за целите на обработката на кандидатури и процеса по заемането на свободни позиции. Разбира се,
БАУХАУС винаги съхранява и обработва Вашите данни конфиденциално, в съответствие с действащите разпоредби
относно защита на данните.
Бележка: В хода на кандидатстването могат да бъдат използвани и други инструменти за подбор на персонал, като
видео интервюта, персонални анкети, срещи с кандидати или дни на професионалната ориентация. В тези случаи
разполагате с отделна възможност да откажете да дадете съответното съгласие.
В случай, че в процедурата бъдат включени специализирани доставчици на външни услуги (напр. видео интервюта,
персонални анкети) сигурността на Вашите лични данни се гарантира посредством договорни механизми (напр. договор
за обработка на данни, стандартни договорни клаузи на ЕС) със съответните изпълнители. И в тези случаи БАУХАУС
остава директен партньор за контакт при евентуални въпроси по темата „защита на данните“.
Ако кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате понастоящем, не бъде приета, респ. при спонтанни
кандидатури - ако няма подходяща свободна позиция, проверяваме, дали е налице Вашето съгласие за запазване на
кандидатурата Ви. Можете да поискате изтриване на Вашите данни от базата данни по всяко време, по пощата или на
адрес: bewerbung@bauhaus.bg.
Правни основания
Съхраняването, обработката и използването на Вашите данни се осъществява в съответствие с действащото
българско и европейско законодателство в сферата на защитата на данните, при спазване на всички други законови
разпоредби.
Кой
Достъпът до данните е ограничен чрез прилагането на адекватна концепция за оторизация, съобразена с
изпълняваните функции. Всички служители са задължени да спазват разпоредбите, свързани със защитата на данните.
Заемането на свободни длъжности се осъществява от БАУХАУС.
За обработка на кандидатурите участващите субекти получават достъп до данните, които са необходими за тази цел. С
изпращането на кандидатурата Вие декларирате, че сте съгласни, данните Ви да бъдат използвани и от БАУХАУС за
обработката на Вашата кандидатура.
Контактно лице по защита на данните
Данните за контакт с нашето лице
https://www.bauhaus.bg/datenschutz.
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Срок на съхранение
Съхраняването, използването и обработването на Вашите лични данни (кандидатура) се осъществява за конкретната
процедура по кандидатстване в съответствие със законовите разпоредби и правната необходимост, но не може да
продължи повече от 3 години след приключване на процедурата по заемане на позицията.
Депозиране на Вашите данни в базата данни за кандидатури се извършва само с Ваше съгласие и за срок от 12
месеца.
Ако започнете работа в БАУХАУС, личните Ви данни или поне извлечение от тях се прилагат към трудовото Ви досие.
Декларация за съгласие
С подаването на Вашата кандидатура декларирате изричното си съгласие за събирането, съхраняването, предаването
и използването на Вашите данни в рамките на описаната по-горе процедура по кандидатстване от страна на БАУХАУС
в съответствие с настоящата декларация и при спазване на законовите изисквания във връзка със защитата на
данните.
Можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие за използване на Вашите лични данни от БАУХАУС и да
поискате изтриването им.
С оттегляне на даденото съгласие оттегляте и кандидатурата си за работа в БАУХАУС.
Право на информация
Имате право по всяко време да получавате информация за това, кои Ваши данни се съхраняват във връзка с
процедурата по кандидатстване. За тази цел можете да използвате нашия имейл адрес bewerbung@bauhaus.bg или да

се обърнете към нас с писмо по пощата (на адрес: „БАУХАУС България ЕООД Търговски център за Работилницата,
Дома и Градината“ КД, гр. София 1220, бул. История славянобългарска №17). Моля, когато правите запитване във
връзка с Вашите данни, посочете следната информация: име, фамилия, имейл адрес. Поисканата информация ще Ви
бъде изпратена писмено на пощенския адрес, който сте подали за кандидатстване.
Промяна/изтриване на данните
Можете да оттеглите кандидатурата си по всяко време до заемането на свободната позиция в БАУХАУС. За да
направите това, използвайте нашия имейл адрес bewerbung@bauhaus.bg или се обърнете към нас с писмо по пощата
(на адрес: „БАУХАУС България ЕООД Търговски център за Работилницата, Дома и Градината“ КД, гр. София 1220, бул.
„История славянобългарска“ №17). Данните ви ще бъдат изтрити най-късно след 3 години (виж и срока за съхранение).
Ако желаете незабавно изтриване на данните Ви, използвайте нашия имейл адрес bewerbung@bauhaus.bg.
Изтриването се осъществява в рамките на 14 дни. До този момент данните Ви са блокирани за по-нататъшна употреба.
На основание евентуални правни претенции, произтичащи от процедурата по кандидатстване във връзка с българския
Закон за защита от дискриминацията, Вашите данни се съхраняват за срок от 3 години, но са блокирани за друг вид
използване извън претенциите по Закона за защита от дискриминацията.
След изтичането на 3-годишния срок данните Ви се изтриват окончателно.
Изтриването на данните не се съобщава.
Можете по всяко време да актуализирате данните си. Моля, използвайте за тази цел нашия имейл адрес
bewerbung@bauhaus.bg. или ни изпратете писмо по пощата.
Технически бележки
Сигурността на Вашите данни е наш основен приоритет. Личните данни, които се обменят между Вас и БАУХАУС, по
принцип се предават чрез криптирана връзка, отговаряща на актуалното състояние на техниката. Прилагаме
технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни, които администрираме, от случайно
или умишлено манипулиране, загуба или достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за обработка и защита на
данните винаги отговарят на най-новите технологични стандарти.
Обръщаме Ви внимание на това, че конфиденциалността на предоставяната информация не е гарантирана, ако
осъществявате контакт с нас извън посочените за кандидатстване начини. В частност съдържанието на съобщения,
изпратени по имейл, при определени обстоятелства могат да станат достояние на трети лица. В случай, че все пак се
свържете с нас по имейл, ще считаме, че сте дали съгласието си и да Ви отговорим по този начин. Освен това, с
предоставянето на Вашите данни за контакт декларирате, че сте съгласни да използваме посочените начини за
комуникация за обработката на Вашата кандидатура.
„Бисквитки“ се използват само за техническото осигуряване на процеса по кандидатстването Ви.
При необходимост се използват т. нар. „сесийни бисквитки“, които съхраняват в паметта на Вашия браузър данни за
техническо управление на сесиите. Обръщаме Ви внимание на това, че можете да настроите браузъра си да не приема
бисквитки, респ. да получавате предупреждение при изпращането на бисквитки, както и бисквитките да бъдат
изтривани след края на браузърната сесия.
Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics използва т. нар. “бисквитки” – текстови файлове, които се
съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се направи анализ на използването на уеб сайта от Вас. Ако
информацията за използването на уеб сайта, генерирана от „бисквитките“, се предава към сървър на Google,
настройките гарантират, че IP адресът ще бъде анонимизиран преди геолокализацията и ще бъде заместен с
генеричен IP адрес преди съхраняването на сървъра. По поръчка на оператора на този сайт Google ще използва тази
информация за анализ на използването на уеб сайта от потребителите, за съставянето на отчети за дейността на сайта
и за предоставянето на други услуги на оператора на уеб сайта, свързани с употребата му и използването на интернет.
IP адресът, изпратен от вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни на Google.
Можете да забраните съхраняването на „бисквитки“ посредством съответните настройки на Вашия браузър. Все пак
имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на този уеб
сайт. Освен това можете да предотвратите записването от Google на данните, генерирани от "бисквитката" и свързани
с използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като
изтеглите и инсталирате приставката за браузър Google Analytics Opt-Out Extension.
Актуализация и промени
Части от декларацията за защита на данните могат да бъдат променяни или актуализирани по технически или
юридически причини, без да Ви уведомяваме предварително за това. Моля, запознайте се с актуалната редакция на
декларацията, преди да се възползвате от нашата оферта, за да сте в течение на евентуални промени и актуализации.

