Уведомление за поверителност на АХИ Кериър
Европа във връзка с набиране на персонал
AХИ Кериър Югоизточна Европа Климатични инсталации АД и неговите
подразделения (Ахи Кериър Ейчвак България ЕООД, Ахи Кериър Румъния ЕсАрЕл,
Ахи Кериър ООД, Ахи Кериър Чехия ЕсАрО), ("AHI CSEE", "нас", "ние") сме поели
ангажимент да спазваме поверителния характер и да защитаваме Вашите лични данни.
AHI CSEE в качеството им на администратори на лични данни могат да обработват
Вашите лични данни, представляващи информация, която може да Ви идентифицира
като физическо лице. Затова ние изготвихме настоящото Уведомление за
поверителност във връзка с набиране на персонал за да обясним начина, по който
третираме и защитаваме Вашите лични данни във връзка с процеса на набиране на
персонал на AHI CSEE.
Настоящото Уведомление за поверителност на лични данни се отнася само за личните
данни на кандидати за работа, потенциалните кандидати за работа и за целите на
нашите програми и събития за набиране на персонал. То не важи за нашите служители,
изпълнители или клиенти, или за други лични данни, които AHI CSEE събира за други
цели.
Личната информация, която предоставяте чрез Вашата автобиография или по друг
начин (всички и всякакви корпоративни имейли, фирми за набиране на персонал или
друг алтернативен канал), ще се събира от AHI CSEE и може да бъде споделяна със
служители в нашите офиси и в нашите подразделения извън Европа или офиси в цял
свят. Тази Политика се урежда от европейското законодателство.
Ние ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с настоящото Уведомление
за поверителност на лични данни, освен ако такова обработване не е в противоречие с
изискванията на приложимото законодателство, в който случай ще се прилага
приложимото законодателство.
С изпращането на личните си данни, Вие потвърждавате, че:
Сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с
набиране на персонал и се съгласявате Вашите лични данни да бъдат използвани по
начина, описан в настоящото.
• Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни и обработвани навсякъде по света,
включително и в държави, където се счита, че не може да се гарантира същото ниво
на защита на данните като това във Вашата страна по произход, за целите и начина,
указан в настоящото Уведомление за поверителност.
• Вие не сте задължени да предоставите информацията, която искаме, но ако не го
направите, може да не успеете да продължите да процеса за наемане на длъжността,
за която сте кандидатствали.
• Всички Ваши декларации са верни и точни, доколкото Ви е известно и Вие не сте
пропуснали съзнателно да ни предоставите информация от неблагоприятно естество.
•
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Предоставянето на неточна информация може да доведе до недопускане до
назначаване на работа.
• Настоящото Уведомление за поверителност във връзка с набиране на персонал не
представлява част от трудов договор, предлаган на кандидатите, наети на работа от
AHI CSEE.

Лични данни, които събираме
Видът лични данни, които изискваме от Вас и начините, по които ги обработваме, се
определят от изискванията на държавата, в която се извършва определената
длъжността, а не в държавата, в която живеете.
Обикновено събираме лични данни директно от Вас, когато кандидатствате за работа
при нас, включващи напр. Вашето име, адрес, информация за контакт, работа и
образование, включително обезщетения и ползи, постижения, резултати от тестове,
предпочитания за заетост, желание за преместване, искана заплата и информация,
свързана със справките. Също така можем да събираме лични данни за Вас от трети
лица, като фирми за набиране на персонал, Ваши препоръки, предишни работодатели,
служители на AHI CSEE, които са Ви интервюирали, и такива, които извършват
проверка за предишна заетост, доколкото това е разрешено от приложимото
законодателство.
Чувствителните лични данни са подгрупа лични данни и включват етническа
принадлежност, здравословно състояние, членство в синдикати, философски
убеждения, сексуална ориентация, както и други категории, предвидени от закона. Не
се стремим да получаваме и няма да събираме такива данни за кандидат, освен ако не е
разрешено да го правим съгласно приложим закон.
Ако възнамерявате да ни предоставите подробности от справка или от друга трета
страна като част от Вашата автобиография/ резюме, Ваша е отговорността е да
получите съгласието от тази трета страна, преди да ни предоставите тяхната лична
информация.
Вие носите отговорност за съдържанието на информацията, която ни предоставяте
пряко или косвено чрез агент, и трябва да сте сигурни, че тази информация е законна,
честна, вярна, точна и неподвеждаща по никакъв начин. Вие трябва да сте сигурни, че
предоставената от Вас информация не съдържа данни, които са неприлични,
богохулстващи, клеветнически, нарушаващи правата на трета страна или по друг начин
предмет на съдебни действия от страна на такова трето лице.

Използване на Вашите лични данни
Събираме и използваме Вашите лични данни за законно за целите на човешки ресурси
и начини за управление на бизнеса, включително за:
•

идентифициране и оценка на кандидатите за потенциална заетост, както и за бъдещи
длъжности, които могат да бъдат вакантни;
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водене на отчети във връзка с набиране и наемане на персонал;
осигуряване на съответствие със законовите изисквания, включително изисквания и
практики за многообразие и включване в програми;
• извършване на проверки на справки, проверки на предишно данни и съдебни досиета
разрешени от приложимото законодателство;
• защита на нашите законни права до степента, разрешена или позволена от закона;
или
• извънредни ситуации, когато здравето или безопасността на едно или повече лица
могат да бъдат застрашени.
•
•

Получатели на данни и международно пренасяне на данни
Вашите лични данни могат да бъдат достъпни за служители за набиране на персонал и
такива, които Ви интервюират в страната, в която се извършва работата, за която
кандидатствате, както и от работодатели и интервюиращи, работещи в различни
държави в рамките на световната организация на АХИ Кериър.
Освен това, можем да разкрием или прехвърлим личните Ви данни в случай на
реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, възлагане или
друго прехвърляне или разпореждане на цялата или на част от нашата дейност.

Задържане на данни
Ако не Ви назначим на работа, можем въпреки това да продължим да задържаме и
използваме Вашите лични данни за срок до 36 месеца, да Ви имаме предвид за
потенциални бъдещи длъжности и да събираме статистически данни или да
извършваме проучвания. Ако предпочитате да не задържаме информацията Ви за
такива цели, моля да ни уведомите, като се свържете с нас, както е посочено по-долу.
Можем да изтрием личната Ви информация по всяко време (включително Вашата
автобиография/ резюме) без причина. Затова трябва да запазите Вашето копие от
предоставената ни лична информация и да кандидатствате повторно за свободно
работно място.

Сигурност
Ние сме приложили общоприети стандарти за техническа и оперативна сигурност за
защита на личните данни от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Достъп до
лични данни се предоставя само на упълномощени служители на AHI CSEE, като от
тези служители се изисква да третират тази информация като поверителна. Независимо
от тези предпазни мерки, не можем да гарантираме, че неупълномощени лица няма да
получат достъп до Вашите лични данни.

Вашите права
Ние предприемаме разумни мерки, които имат за цел да поддържат Вашите лични
данни точни, пълни и актуални за целите, за които се събират и използват.
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Вие имате право да поискате достъп до личните данни, които сме събрали за Вас, за
целите на проверка, изменение или искане за изтриване на данните. Вие имате право да
поискате копие от личните данни, които сме събрали за Вас, и да поискате неточностите
в тях да бъдат коригирани. Можете също така да поискате да прекратим обработването
на личните Ви данни, но трябва да имате предвид, че може да се наложи да запазим
определени лични данни, когато това е необходимо или разрешено съгласно
приложимо законодателство.
Ако искате да подадете искане за достъп, преглед или коригиране на личните данни,
които сме събрали за Вас, или да обсъдим как обработваме личните Ви данни, моля,
свържете се с нас на cseehr@ahi-carrier.com.
За да защитим поверителността и сигурността Ви, ще предприемем разумни мерки да
потвърдим самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до Вашите лични
данни. Ще направим разумни опити да разследваме своевременно, да спазим или по
друг начин да отговорим на Вашите искания, както се изисква от приложимото
законодателство. В зависимост от обстоятелствата и искането, може да не ни бъде
разрешено да предоставим достъп до лични данни или да не можем да отговорим
изцяло на Вашето искане; например, когато предоставяне на Ваша информация може
да разкрие самоличност на друго лице. Ние си запазваме правото да таксуваме
подходяща сума за изпълнение на Вашето искане, когато това е разрешено от приложим
закон и/ или да отхвърлим Ваши искания, когато по преценка на фирмата те са
неоснователни, прекомерни или по друг начин неприемливи съгласно приложими
закони.
Освен това и когато е разрешено от приложим закон, имате право да подадете жалба до
компетентен орган за защита на данните.
Ние не набираме, нито наемаме персонал само въз основа на автоматизирано вземане
на решения.

Предложение за наемане на работа
Настоящата политика не представлява предложение или обещание за наемане на работа
по отношение на която и да е длъжност. AHI CSEE може да премахне, измени или
промени без предизвестие всеки аспект (и) на длъжности, възнаграждения и
обезщетения, описани за свободната длъжност. Свободните работни места предоставят
описания на възможните длъжности в AHI CSEE, които не трябва да се тълкуват като
задължителни предложения, ред или условия на заетост. Всяко предложение за работа,
което може да последва в резултат на идентифициране на потенциална възможност от
кандидат или от предоставяне на информация на AHI CSEE, е в съответствие със
специфичните условия на това предложение и не се основава по никакъв начин на
описанието на възможността за свободно работно място.

Многообразие и равни възможности
AHI CSEE е работодател, който предоставя равни възможности, което означава, че се
отнасяме по еднакъв начин към всички кандидати. AHI CSEE забранява пряката или
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косвена дискриминация въз основа на раса, пол, цвят, национален произход, религия,
семейно положение, възраст, увреждане, сексуална ориентация, полова идентичност и/
или изразяване, генетична информация, статут на ветеран или всяка друга
класификация, защитена от приложим закон във всяка област на наемане на работа.
До степента, до която предоставяната от Вас лична информация съдържа подробности
за Вашия: расов или етнически произход; политически възгледи или убеждения;
религиозни вярвания; членство в синдикат или политическа партия; физическо или
психическо здраве или състояние; сексуална ориентация, наказание (или
предполагаемо наказание) за престъпление или свързани с него производства; оценки
на работа или документи за образование, Вие изрично упълномощавате AHI CSEE да
обработва такива данни за целите на кандидатурата Ви за работа.

Приложим закон по отношение на заявлението за работа
Можете да кандидатствате за работа със седалище в страни (или територии), различни
от страната, в която живеете или от която кандидатствате. Възможностите за работа ще
се регулират от законите на страната, в която се извършва работата. С кандидатстването
си за работа в AHI CSEE или в някое от неговите подразделения, Вие приемате че (i)
законите на страната, в която се извършва работата, ще имат изключителна юрисдикция
по отношение на всички спорове, възникващи от Вашето заявление; (ii) за Вашето
заявление са в сила законите на страната, в която се извършва работата; и (iii) AHI
CSEE, включително местното подразделение на АХИ Кериър в страната, в която сте
подали заявлението си, няма задължения или отговорност по отношение на
изискванията или ограниченията, на които Вашето заявление е предмет съгласно
законите на страната, в която се извършва работата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Моля, не се колебайте да ни задавате въпроси относно нашата база данни за свободни
длъжности и за настоящата политика. Въпросите и исканията, свързани с Вашата лична
информация, могат да бъдат изпратени по пощата на посочения по-долу адрес или да
се свържете с нас по електронна поща, а ние ще отговорим на тези искания в
съответствие с приложимото законодателство.
АХИ Кериър С.Е. Европа Климатични инсталации С.А.
Отдел Човешки ресурси
Авеню Кифисиу 18
104 42 Атина, Атики Гърция
cseehr@ahi-carrier.com
AHI CSEE си запазва правото да промени настоящото Уведомление за
поверителност. Ние ще публикуваме всички промени в нашето Уведомление за
поверителност на тази страница. Моля, проверявайте редовно тази страница за
актуална информация.
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