
Политика за защита на данните при подбор на персонал в
Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и

паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Моля, преди да кандидатствате и изпратите своите документи, да прочетете настоящата
политика за защита на личните данни при подбор на персонал, за да се запознаете как
Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести
„Проф. Иван Киров“ ЕАД (СБАЛИПБ), в качеството си на администратор на лични
данни, събира и използва предоставените от Вас лични данни.

С кандидатстването си за работа и участвате в процеса по подбор, Вие потвърждавате,
че сте прочели и разбирате тази политика и желаете СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”
ЕАД да събира и обработва Ваши лични данни за оценка на кандидатурата Ви с цел
извършване на преценка и сключване на трудов/граждански договор.

Личните Ви данни ще се обработват на основание предприетите по Ваше искане стъпки
преди сключване на трудов/граждански договор с нас и нашия легитимен интерес да
проверим дали отговаряте на необходимитеза заемането на позицията изисквания.

Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е
необходимо.

Кой е администратор на Вашите лични данни

СБАЛИПБ е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от
Закона за лечебните заведения и предоставя здравни услуги на граждани по реда на
Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.

Лечебното заведение е Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (общ регламент за защита на личните данни – ОРЗД) и като
такъв обработва лични данни на лицата, кандидатстващи за заемане на длъжност в
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, като видът на данните, начинът и целите на
обработването са посочени в настоящата политика.

Сигурност и конфиденциалност на личните данни. Цели на обработването

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД обработва предоставените от Вас лични данни
само за целите на подбора и в съответствие с настоящата политика и изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата
на личните Ви данни.

Категории лични данни, които се събират от СБАЛИПБ „Проф. Иван
Киров” ЕАД, и начин на обработването им:



Когато кандидатствате за работа или за следдипломно обучение за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването, с документите, които предоставяте,
разкривате Ваши лични данни, които СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД обработва
във връзка с процеса по подбор.

Препоръчително е в документите, които предоставяте, да не се съдържат чувствителни
лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и
политически убеждения, членство в политически организации, сексуална ориентация и
др.

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, в различните етапи на подбора е
възможно:

 Да участвате в едно или повече интервюта;
 Да попълните тестове;
 Да е необходимода предоставите препоръки от предишни работодатели;
 Да предоставите информация за членство в професионална организация;
 Да предоставите информация за здравословно състояние.

Всички лични данни, разкрити по време на подбора, ще бъдат обработвани в
съответствие с настоящата политика.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за
оценка на качествата за съответната длъжност.

Препоръки от предишни работодатели ще се търсят само след Ваше предварително
съгласие.

Срок на съхранение на личните данни:

Когато процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор,
предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви
трудово досие, водено и съхранявано от СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД.

В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас
документи и данни в процеса на подбор ще се съхраняват в Архива на лечебното
заведение за срок от 6 (шест) месеца, считано от окончателното приключване на
процедурата по подбор за съответната длъжност. След изтичането на този срок, личните
Ви данни и съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани.

Въз основа на Ваше изрично съгласие и с цел бъдещ подбор, данните Ви могат да бъдат
съхранени и за по-дълъг срок, но не повече от 2 (две) години. В този случай имате право
по всяко време и без да излагате причини, да оттеглите своето съгласие, в резултат на
което по-нататъшното обработване на данните ще бъде преустановено, като същите ще
бъдат изтрити или унищожени от СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД.

Трансфер на лични данни (разкриване пред лица извън страната)

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД не извършва трансфер на лични данни извън



пределите на страната.

Вашите права:

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД гарантира, че в качеството Ви на кандидати за
заемане на длъжност в лечебното заведение можете да упражните всички Ваши права
(чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679) по отношение на личните данни, обработвани
от дружеството, включително, но не само:

 Да оттеглите даденото от Вас по време на подбора съгласие;
 Имате право на достъп, актуализиране и коригиране, право на преносимост на

данните, право на временно спиране на обработването и изтриване на
предоставентие от Вас лични данни;

 Може да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни.

Всякаква комуникация, искания за получаване на допълнителна информация, сигнали,
жалби и искания за упражняване на права по отношение на личните данни следва да
бъдат адресирани до СБАЛИПБ, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, 17, ет. 2. За връзка
с длъжностното лице по защита на данните използвайте адрес genkafm@gmail.com

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на
данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му
данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница:
www.cpdp.bg.
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