
Информация съгласно член 13 от Общия регламент за 
защита на данните,  
съгласно член 13 и 14 от Общия регламент за защита на 
данните (ОРЗД) ние сме задължени да Ви информираме за 
обработването на Вашите лични данни във връзка със 
заеманата от Вас длъжност в нашата фирма или с Вашата 
кандидатура за работа: 
 
 
Отговорен орган съгласно член 4, точка 7 от ОРЗД за 
обработване на Вашите лични данни във връзка със  
заеманата от Вас длъжност или с Вашата кандидатура 
за работа e:   
Max Weishaupt GmbH,  
Търговско представителство България 
ул. Транспортна 13, Офис 22, 
8000 Бургас, България  
info@weishaupt.bg 
 
По всички въпроси, свързани със защита на личните данни, 
можете по всяко време да се обръщате към Вашето 
длъжностно лице по защита на данните:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
За какви цели се обработват личните данни 
Целите, за които могат да се обработват лични данни, са по-
специално 
 
•      Процедура при кандидатстване за работа 
•      Изпълнение на трудовия договор, включително 

изпълнение на законови задължения и такива, 
произтичащи от колективното трудово право 

•      Мениджмънт, оптимизиране на процесите и на 
организацията на труда 

•      Планиране на икономическото развитие и на заетия 
персонал 

•      Подготовка на решения, свързани с персонала и 
развитието на предприятието 

•      Съхраняване на документи за съдебни и извънсъдебни 
спорове, както и за одит, данъчни, 
социалноосигурителни и други проверки 

•      Проверки на сигурност и качество 
•      Гарантиране на здравето, равнопоставеността и 

сигурността на работното място 
•      Опазване на собствеността и на други права на 

работодателя или на клиентите и търговските партньори 
•      Приключване на трудови правоотношения, както и 

упражняване правата на работниците и служителите. 
 
 
Правни основания за обработването на лични данни 
Събирането и обработването на Вашите лични данни се 
извършват само в рамките на законовите изисквания за 
защита на данните. Съгласно действащото право Вашите 
лични данни могат да бъдат обработвани само ако това е 
позволено или разпоредено от закон, ако Вие сте 
декларирали съгласието си за това или ако съгласно, член 
6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД това е 
необходимо за основание, изпълнение или прекратяване на 
трудово правоотношение. Същото важи и, ако 
обработването на данни е необходимо за опазване на 
законови интереси на отговорния орган за други цели, 
различни от трудовото правоотношение и не съществува 
основание да се приеме, че Вашият защитим интерес като 
субект на данните не надделява над изключване на 
обработването или използването (член 6, параграф 1, 
изречение 1, буква е) от ОРЗД). Това важи най-вече при 
разследването на престъпления или в рамките на 
корпоративната група за целите на управлението на групата, 
на вътрешната комуникация и за други административни 

цели (като напр. при предаване на данни за заетия персонал 
на дружеството майка). Лични данни могат да бъдат 
обработвани също и въз основа на колективни трудови 
договори, по-специално фирмени споразумения и тарифни 
договори (член 6, параграф 1, буква б във връзка с член 88, 
параграф 1) от ОРЗД) 
 
Отговорни лица, които са част от групата на дружеството, 
свързани с централен орган, могат да имат законен интерес 
да предадат личните данни в рамките на групата за 
вътрешни административни цели, включващи обработването 
на лични данни на служители. 
 
Освен това лични данни могат да бъдат предавани на 
съответни институции и съдилища, както и на адвокати, 
одитори, данъчни консултанти, фирмени консултанти и др. 
изпълнители, заемащи специални доверени позиции и 
обвързани със задължение за конфиденциалност. 
Предаване на Вашите лични данни на трети страни става 
само ако това е необходимо за изпълнение на посочените 
цели. 
 
Извън посоченото използване, работодателите в много 
случаи поемат правни задължения, най-вече в областта на 
данъчното и социалноосигурителното право, за чието 
изпълнение обработването на лични данни е оправдано 
(член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД). 
 
Ние обработваме Вашите лични данни, и в случай че Вие сте 
ни дали Вашето съгласие (член 6, параграф 1, изречение 1, 
буква а), член 7, параграф 1 от ОРЗД). Вие по всяко време 
можете в бъдеще да оттеглите даденото вече съгласие. 
Обработването на данни въз основа на съгласие е 
правомерно дотогава, докато не оттеглите съгласието си.  
 
Специални категории лични данни съгласно член 9, 
параграф 1 от ОРЗД (по-специално данни за 
здравословното състояние) ние обработваме също само в 
изпълнение на задължения, произтичащи от трудовото и 
социалното право (напр. подаване на данни към Здравната 
каса, регистриране на тежка степен на инвалидност поради 
допълнителен отпуск, проверка на вноски за тежка 
инвалидност и т.н.). Правното основание за това е член 9, 
параграф 2, буква б) от ОРЗД. 
 
 
Категории получатели на лични данни 
Лични данни получават само лицата и органите (напр. 
съответният ресор, съветът на представителите на 
работниците и служителите, представителството на 
служители с тежка инвалидност), на които те са необходими 
за изпълнение на нашите договорни и законови задължения. 
В рамките на нашата корпоративна група Вашите данни се 
предават на определени предприятия, когато те изпълняват 
задачи по централизирано обработване на данни от името 
на свързаните в групата предприятия (напр. водене на 
ведомости за заплати и др.). Освен това ние можем да 
предаваме Вашите лични данни на други получатели извън 
предприятието, ако това е необходимо за изпълнението на 
нашите договорни и законови задължения като работодател. 
Това могат да бъдат например: 
•      Институции и публични ведомства (напр. 

пенсионноосигурителни дружества, 
професионалносъсловни пенсионноосигурителни 
учреждения, социалноосигурителни дружества, данъчни 
служби, съдилища) 

•      Банката на работника/служителя 
•      Филиали на здравните каси 
•      Органи, чрез които покриваме претенции от 

допълнителното пенсионно осигуряване на 
предприятието 
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•      Органи, чрез които изплащаме добавки към трудовото 
възнаграждение с имуществен ефект 

•      Трети страни длъжници в случай на запориране на 
заплати 

•      Ликвидатори в случай на частна несъстоятелност 
Извън гореизброените, за изпълнение на нашите договорни 
и законови задължения ние използваме и услугите на 
различни подизпълнители. 
 
 
Период на съхранение на данните 
Ако е необходимо, ние обработваме и съхраняваме Вашите 
лични данни за времетраенето на нашето договорно 
отношение. Това включва и изпълнението на договор. След 
приключване на договорното отношение ние съхраняваме 
Вашите лични данни за законово предвидения срок. 
Подобни задължения за водене и съхраняване на 
документация са съгласно националните закони. 
Предвидените в тези закони срокове за водене на 
документация и за съхранение на лични данни са до 
приключване на служебните взаимоотношения с клиента. В 
тази връзка може да се наложи съхраняване на лични данни 
до живот или дори и след това.  
Продължителността на съхраняването на лични данни се 
определя от законовите срокове за давност. 
 
 
Обработване на данни 
С цел изпълнение на задачите от трудовото правоотношение 
ние ангажираме обработващи лични данни. Съгласно член 
28 от ОРЗД всички обработващи лични данни са задължени 
по силата на подробни договорни задължения да гарантират 
защитата на Вашите лични данни чрез технически и 
организационни мерки. Такива подизпълнители са напр. 
Фирми от категориите ТРЗ, наемане на персонал, печатни 
услуги, телекомуникации (напр. служебен мобилен телефон), 
информационни услуги (ИТ), финансови услуги (напр. 
добавки към трудовото възнаграждение с имуществен 
ефект), консул тантски услуги. 
 
 
Предаване на данни 
Предаване на лични данни на трета държава или на 
международна организация става само  
•      ако това е необходимо за изпълнение на нашите 

задължения, произтичащи от трудови договори или ако 
Вие – след като сте били уведомени за рисковете от 
такова предаване – сте дали Вашето съгласие за това и 

•      ако Европейската комисия е потвърдила на третата 
държава подходящо ниво на защита или са налице 
подходящи гаранции за опазване на данните (напр. 
клаузи на стандартен договор на ЕС). 

 
 
Автоматизирано вземане на индивидуални решения 
За изпълнение на трудовото правоотношение ние не 
прилагаме напълно автоматизирано вземане на решения 
съгласно член 22 от ОРЗД. 
 
 
Вашите права като субект на данните 
Всеки субект на данни има право да получи информация 
съгласно член 15 от ОРЗД, право на коригиране съгласно 
член 16 от ОРЗД, право на изтриване съгласно член 17 от 
ОРЗД, право на ограничаване на обработването на данни  
съгласно член 18 от ОРЗД, както и право на преносимост 
на данните съгласно член 20 от ОРЗД. По отношение на 
правото за получаване на информация и за изтриване на 
данните важат ограниченията на ОРЗД.  

Вие имате право да подадете оплакване пред надзорен 
орган, ако обработването на Вашите лични данни 
противоречи на разпоредбите на Общия регламент за 
защита на данните. 
 
Отговорни надзорни органи  
Комисия за защита на личните данни   
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,    
1592 София, България    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Състояние: януари 2021                                                            
Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
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