ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТНА КАНДИДАТИ ЗА
РАБОТА/КАНДИДАТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА УСЛУГА В ИНВЕСТБАНК
(СУБЕКТИ НА ДАННИ)
1. Данни за администратора на лични данни:
Инвестбанк АД (Инвестбанк/банката), със седалище и адрес на управление в гр. София,
бул. ”България” № 85, с ЕИК 831663282.
За допълнителни въпроси, свързани с обработване на лични данни, моля да се свържете
с нашето длъжностно лице за защита на лични данни на e-mail: dpo@ibank.bg
Инвестбанк е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен №
33115/19.07.2017 г. в регистър, поддържан от Комисията за защита на лични данни.
Инвестбанк, в качеството си на администратор на лични данни, извършва своята дейност
при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на лични данни и Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни, с цел да осигури конфиденциалност и законно
обработване на данните на своите клиенти.
Инвестбанк извършва и инвестиционна дейност, а заедно със ЗД България и
дистрибуция на застрахователни продукти на физически и юридически лица в страната.
2. Права на субектите на данни
Физическите лица, на които се обработват лични данни от Инвестбанк, имат следните
права, които могат упражнят чрез подаване на заявление на хартиен носител или по email (електронна поща - dpo@ibank.bg), адресирано до лицето по защита на лични данни
в Инвестбанк, като посочат своите имена и данни за обратна връзка с цел получаване на
писмено съобщение.
Право на достъп на физическите лица (субекти на данни). Субектът на данните има
право да получи от банката потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с
него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: целите на
обработването; съответните категории лични данни; получателите или категориите
получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; когато е възможно,
предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно,
критериите, използвани за определянето на този срок; 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 профилиране, или поне в тези случаи съществена информация
относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това
обработване за субекта на данните.
Право на коригиране на личните данни на физическите лица (субекти на данни). Всеки
субект на данни има право да поиска от банката да коригира без ненужно забавяне
неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването,
субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени,
включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) е правна
възможност на субекта на данни да поиска от банката изтриване на свързаните с него
лични данни, а банката има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните
данни, когато е приложима някоя от посочените по-долу хипотези:
а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването
на данните, и няма друго правно основание за обработването;
в) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Право на ограничаване обработването на личните данни. Субектът на данните има
право да изиска от банката ограничаване на обема на обработваните негови данни в
следните случаи:
а) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай
ограничаването на обработването е за срок, който позволява на банката да провери
точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните му данни
да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в) банката не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но
субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои
правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка (тест за
балансиране) дали законните основания на банката имат преимущество пред неговите
интереси.
Право за оттегляне на съгласие, което е предоставено за обработване на лични данни
за цели, описани в Декларация за съгласие. Оттеглянето може да се изпълни чрез
писмено заявление в банковите офиси.
Право за подаване на жалба до Комисия за защита на лични данни – субектът на данни
може да подаде жалба до регулаторния компетентен орган срещу действия на
Инвестбанк по повод обработване на негови лични данни.
3. Видове лични данни, които се обработват при кандидатстване за работа в Инвестбанк
Данни относно физическа идентичност на лицата:
•
Име
•
Бащино име
•
Фамилия
•
Дата на раждане
•
Място на раждане

•
•
•
•
•

Гражданство
Националност
Пол
ЕГН
Снимка

Данни за контакт:
•
Настоящ адрес
•
Адрес за кореспонденция
•
Мобилен телефон
•
Стационарен телефон
•
Електронна поща (e-mail)
Данни относно социална идентичност:
•
Семеен статут
•
Трудов стаж
•
Професионална биография
•
Допълнителни квалификации
•
Заетост
4. Цели и основания за обработваните лични данни:
Инвестбанк АД в качеството си на Ваш бъдещ работодател или Възложител на услуга/и
Администратор на лични данни, при когото желаете да кандидатствате, да подадете
документи и да участвате в подбор на кандидати, за заемане на длъжност по трудово
правоотношение или за извършване на услуга/и, обработва информация,
представляваща Ваши лични данни за следните цели заедно със съответните основания:


Свързани с обработване на лични данни в изпълнение на договорни
задължения
Инвестбанк обработва Вашите лични данни във връзка с предварителни действия за
сключване на трудовия договор или на договор за възлагане на услуга/и, както и за
удостоверяване на придобито образование, професионална квалификация и други
компетенции, когато е необходимо да предоставите информация, представляваща
лични данни, за да може да извърши всички действия необходими за извършване на
предварителни проверки и уведомления, съгласно действащото трудово, гражданско,
осигурително и данъчно законодателство. Отказ за предоставяне на личните Ви данни,
ще доведе до невъзможност за Администратора да изпълни действията по сключване
на договор.
 При които обработването на лични данни е въз основа на съгласие на клиента
В случай, че желаете да участвате в последващи процедури за подбор и наемане на
персонал и/или за изпълнение на услуга/и, Възлагани от банката, предоставените от Вас
данни ще бъдат използвани само с изричното Ви съгласие. В случай, че не предоставите





съгласието си за участие в бъдещи процедури по подбор и наемане, личните Ви данни
няма да бъдат обработвани от Инвестбанк на това основание.
 Въз основа на защита на законни интереси на банката
Банката обработва личните Ви данни, в изпълнение на трудови, граждански, данъчни и
счетоводни задължения, съгласно действащото законодателство в качеството на Ваш
бъдещ Работодател/Възложител на услуга с цел да изготви правилен, прозрачен и точен
подбор на служители/изпълнители. В тази връзка банката обработва данните:
При оценка на нивото на професионалната Ви компетентност, знания и умения;
При управление на дейности, свързани с борба с измамите с цел предотвратяване,
откриване, разследване и управление на измами;
При охрана на зоните и помещенията на Банката с контрол на достъпа. Обработва се
информация представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение и при
управление и контрол на вход и изход на зоните, защитени с електронна система за
достъп.

5. Категории получатели на лични данни

-

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Администраторът има право да
разкрива лични данни, които обработва на следните категории получатели:
На подизпълнители на Администратора, които са обработващи лични данни и с които е
сключен договор или друг правен акт.
За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи,
институции, учреждения и регистри като НОИ, НАП, ЦКР, ГД ГРАО, Бюро съдимост при
Министерство на правосъдието и др. за целите на получаване на предварителна
информация, справки и уведомления необходими за сключване на трудовия
договор/договор за услуга.

6. Съхранение на личните данни
Инвестбанк обработва Вашите лични данни на основание предоставено Ваше съгласие
съгласно чл. 4 от настоящата Декларация за поверителност на кандидати. Данните ще се
съхраняват в срок от 6 месеца от датата на получаването им и ще бъдат изтривани след
постигане на целите, за които са събрани и се обработват.
7. Актуалност и промени на Декларация за поверителност:
С цел гарантиране прилагането на най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на
действащото законодателство, банката ще актуализира редовно настоящата
Декларация за поверителност.
Тази Декларация за поверителност е актуализирана на 25.05.2018г. Декларацията е
изменена на 30.07.2019г.

