Известие за поверителност
Ние от Амексис предоставяме настоящото Известие за поверителност, за да ви
информираме какво се случва с личните данни, които ние, в качеството ни на
администратор на данни, събираме от вас в процеса на нашите взаимоотношения.
Амексис ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено по законите на
Република България, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК 175059876, и седалище в София 1113, ул. Александър Жендов 6, ет.5 („наричан
по-нататък администратори на данни“) се ангажира да защитава вашата личната
информация, както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия
регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД), за конкретни и ясно
описани цели и да не обработва и/или използва личната информация извън обхвата
на конкретната цел.
Нашето Известие за поверителност е валидно по отношение на:
▪

Кандидати за работа в Амексис

▪
Служители на Амексис – лица, които работят с наши клиенти или лица, които
биват обучавани от нас
▪

Потребителите на уеб сайта на Амексис

▪

Представители на наши клиенти, партньори и доставчици

Разбираме, че предоставяйки ни свои лични данни, изразявате съгласието си, че
приемате нашето Известие за поверителност и също така сте съгласни да събираме и
обработваме личните ви данни съгласно това Известие за поверителност. Ако не сте
съгласни с нашето Известие за поверителност, моля, не ни предоставяйте своите
лични данни.
Нашето Известие за поверителност обхваща следните области:
▪

Какво са лични данни и как ги събираме?

▪

За какви цели събираме вашите лични данни?

▪

Как обработваме и защитаваме личните ви данни?

▪

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме?

▪

Разкриване на лична информация

▪

Прехвърляне на данни в други държави

▪

Вашите права по отношение на личните ви данни

▪

Връзка с нас

▪

Промени в нашето известие за поверителност

Какво са лични данни и как ги събираме?
Каналите, чрез които събираме лични данни са:
▪

Кампании за подбор и наемане на персонал

▪

Попълване на формуляри, анкети, контакти по имейл или телефон

▪

Социални мрежи

▪

Корпоративни събития

▪

Отношения с клиенти и доставчици

Личните данни, които събираме обхващат следните аспекти:
▪

Име, телефонен номер, адрес, имейл адрес

▪
Информация, предоставена от вас за трети лица, с които искате да се свържем
(Приемаме, че другото лице преди това е дало съгласие за такава комуникация).
Събираме следните видове лична информация за наши служители или
кандидати
за работа при нас:
▪

Дата, година на раждане; ЕГН, пол

▪

Гражданство и разрешение за работа

▪

Образование и професионална квалификация

▪

Трудов опит

▪
Езикови, технически умения и други умения, изисквани от конкретната работна
позиция
▪
Препоръки, както и информация, която се съдържа във вашата автобиография
и касае ваши кариерни интереси, планове или квалификации
Ние НЕ събираме и НЕ обработваме информация, която има отношение към етнически
или расов произход, сексуална ориентация, здравен статус, политически, религиозни
или философски убеждения, членство в политически партии или организации,
сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели.

За какви цели събираме вашите лични данни?
Амексис събира и обработва лични данни според изивксванията на закона и
всички свързани разпоредби за следните цели:

▪

Уреждане на трудовите правоотношения със служителите на фирмата

▪
Провеждане на политикта ни по наемане на персонал и управление на
човешките ресурси
▪

Управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици

▪

Управление, анализ и усъвършенстване на нашите услуги

▪
Управление на вътрешнофирмени процеси, касаещи счетоводни, одиторски
или друг вид административни дейности
▪

Изпълнение на договорни задължения

▪

Спазване на законови изисквания

▪

Предотвратяване на измами, осигуряване на IT сигурност

Предоставянето на лични данни се налага, когато те са ключови за изпълнение на
законови или договорни задължения. Ако не получим изискуемата лична информация,
няма да можем да гарантираме изпълнението на задълженията си/предоставянето на
очакваните от нас услуги. В случаите, различни от гореописаните, предоставянето на
лични данни е ваш личен избор, но не и задължение.

Как обработваме и защитаваме личните ви данни?
Ние не събираме и не обработваме съзнателно лични данни на лица под 16-годишна
възраст. Ако по независещи от нас причини така информация е получена при нас, ще
предприемем незабавни действия за нейното унищожаване.
За да гарантираме, че защитаваме данните ви от нежелан достъп от страна на
неупълномощени лица и срещу нелигитно използване, загуба, унищожаване, промяна
и прочие, прилагаме физически, електронни и административни мерки за сигурност
като:
•

Ограничаване на хората, които имат достъп до личните данни;

•
Създаване на ясни процедури за работа с личните данни и определяне на реда
за съхраняването им;
•

Силни контролни мерки за удостоверяване на потребител;

•

Криптиране на данни при съхранение;

•

Подсилена мрежова инфраструктура;

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме?
Личната ви информация ще бъде запазена при нас:

▪
не по-дълго от срока, съобразен с изискванията на конкретната цел на
събирането
▪
съобразно вътрешната ни политика за съхранение и необходимостта от
съхранение на данни за предлагане и извършване на услуги, договорени с наши
служители, кандидати за работа, потребители на сайта ни, клиенти, доставчици и
партньори
▪
за да можем да изпълняваме наши правни задължения, изискващи
съхранението на определен тип лична информация за определени периоди от време
и за да можем да защитим законните си фирмени интереси в ситуации, които го
изискват
Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

Разкриване на лична информация
Ангажираме се със защитата на вашите лични данни и бихме дали достъп до тях на
трети страни единствено в следните случаи:
▪
когато са необходими на трети страни в качеството им на доставчици или
бизнес партньори, ангажирани от нас за предоставяне на поискани от вас услуги
▪
когато се изискват от правителствени органи, правоприлагащи, надзорни или
котролни държавни институции във връзка с изпълнние на правни задължения,
предотвратяване на измами или незаконна дейност

Прехвърляне на данни в други държави
Също така може да прехвърлим личните данни, които събираме за Вас, в държави
извън държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави
може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която
първоначално сте предоставили личните си данни. Когато предаваме информацията
Ви на други държави, ще защитим тези данни, както е описано в това известие за
поверителност, и такива предавания ще бъдат в съответствие с приложимото
законодателство.
Държавите, към които предаваме събраните от нас лични данни, са:
•

В рамките на Европейския съюз

•

Извън Европейския съюз

Когато прехвърляме лични данни от Европейския съюз в държави или международни
организации, които се намират извън Европейския съюз, прехвърлянето се извършва
въз основа на:
•

Решение за адекватност на Европейската комисия;

При липса на решение за адекватност други законно признати основания са а)
•
правно обвързващ и приложим инструмент между публичните власти или органи; б)

задължителни фирмени правила; в) стандартните клаузи за защита на данните (порано наричани „примерни клаузи“), приети от Комисията; г) Договорни клаузи,
договорени между администратора и обработващия или между администратора,
обработващия и получателя на личните данни в третата страна и др.

Вашите права по отношение на личните ви данни
Можете да упражните следните права във връзка с интереса ви какво се случва с
предоставените от вас лични данни съгласно членове 15-22 от Обшия регламент за
защита на данните:
▪
Право на достъп - имате право на достъп до своите лични данни, за да се
уверите, че те се обработват в съответствие със закона
▪
Право на корекция: имате право да изискате коригиране на неточни, непълни
или неактуални данни
▪
Право на заличаване: имате право да изискате от нас да изтрием информация
за вас и да не я обработваме/използваме по-нататък
▪
Право на ограничаване на обработката: имате право да поискате от нас да
ограничим обработката на вашите данни
▪
Право на преносимост на данните: имате право да поискате прехвърлянето на
данните към друг администратор на данни
▪
Право на възражение: имате право да изразите несъгласие с обработката на
данни основавайки се на клаузи от Общия регламент за защита на данните ОРЗД
Моля, имайте предвид, че тези ваши права могат да бъдат ограничени в определени
ситуации и са обект на приложимото законодателство касаещо личните данни
(например, ако имаме неоспорими доказателства за това, че имаме законови
основания да събираме/обработваме вашата лична информация и тези законови
основания имат превес над вашия личен интерес).
За допълнителна информация относно обработката на личните ви данни можете да се
свържете с нас на долупосочените контакти.

Връзка с нас
Ако имате коментари или искания във връзка с използването на личните ви данни от
наша страна, или въпроси относно нашето Известие за поверителност, можете да се
свържете с нас на: privacy@amexis.net

Промени в нашето известие за поверителност
Моля, преглеждайте периодично това Известие за поверителност, защото е възможно
то да бъде актуализирано при настъпване на законодателни промени или промени в
нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да променяме или
допълваме настоящото известие, но се ангажираме, при значителни промени, да ви
уведомяваме своевременно.

