ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА
КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
КОИ СМЕ НИЕ?
Ти Би Ай Банк ЕАД („Банката”, „Ти Би Ай”, „Ние”, „Нас”) е банкова институция, учредена по законите на
Република България, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление в гр. София, 52-54 ”ул.
Димитър Хаджикоцев“, администратор на Вашите лични данни в процеса на набиране на персонал.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ СА НИ НУЖНИ, КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА?
Молим Ви да предоставите Вашите три имена, телефонен номер, адрес, имейл адрес, образование,
квалификация, умения, документ за владеене на език, трудов опит, бивши работодатели, позиции, на
които сте работили, и снимка. Може да прегледаме Ваша публично достъпна информация в
професионални социални медии.
В случай, че кандидатствате за работа в Ти Би Ай чрез агенция за набиране на персонал, ние може да
получим автобиографията Ви от компанията за набиране на персонал, която действа като независим
администратор или обработващ данни, въз основа на споразумения, които имаме с тях.
В случай, че откажете да предоставите личните си данни или предоставените данни са неверни, няма
да бъде възможно да разгледаме кандидатурата Ви и да сключим трудов договор с Вас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ СА НИ НУЖНИ СЛЕД КАТО ПРИЕМЕТЕ ОФЕРТАТА ЗА РАБОТА, КАТО
ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА ПО НАЗНАЧАВАНЕ?
За да вземем окончателното си решение за сключване на трудов договор и за изпълнение на
произтичащите от него законови задължения, ние трябва да обработим следните допълнителни лични
данни на избраните кандидати: • ЕГН (личен/служебен номер – за чужденци) • Данни от документи за
самоличност (номер на лична карта, дата на издаване, място на издаване) • Ще изискваме и оригинали
или копия на следните документи – дипломи за завършване, сертификати за допълнителна
квалификация или препоръки, ако имате такива • Медицинско свидетелство • Допълнителни здравни
данни, които искате да споделите в случай на конкретни обстоятелства • За определени позиции ще Ви
помолим да ни покажете свидетелството си за съдимост, но няма да задържим този документ • Може
да прегледаме Ваши минали и/или настоящи клиентски отношения с Ти Би Ай.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Ние събираме и използваме Вашите данни за следните цели:
• За контакт, оценка и обратна връзка по Вашата кандидатура, както и за евентуално предоставяне на
предложение за работа.
• Обработка на Вашата кандидатура за бъдещи кампании за подбор, ако не сте възразили срещу това.
• За осигуряване на здравословни условия на Вашето потенциално работно място.
• Ако ни посетите в нашия офис/и, моля, имайте предвид, че разполагаме със системи за
видеонаблюдение, за да гарантираме сигурността на нашите помещения.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА
КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
КАК ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?
Вашите данни ще бъдат обработвани ръчно и автоматизирано, но Банката няма да използва данните
ви за автоматизирано вземане на решения или профилиране. Няма да са ни необходими чувствителни
лични данни, като етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения.

КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ?
Вашите данни са ни необходими за сключване на трудов договор с нас и спазване на приложимото
трудово законодателство.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ДАННИ?
Вашата лична информация ще бъде обработвана само от оправомощени служители на Банката или
нашия доставчик на софтуер за набиране на персонал, с който имаме съответни споразумения за
обработка на данни на кандидатите за работа.
Вашата лична информация няма да бъде разкривана на трети страни, освен ако това не се изисква
изрично от закон.

ЗА КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?
Ако не сте сключили трудов договор с Ти Би Ай, ние ще съхраняваме Вашите данни за максимален
период от шест (6) месеца. В този период Вашите данни могат да бъдат използвани в допълнителни
процедури за подбор на персонал, ако е налична подходяща за Вас позиция. Ако Вашият профил е
подходящ за новата свободна позиция, ние ще използваме данните Ви за контакт, за да се свържем с
Вас, за да проверим дали желаете да го обсъдим допълнително.
Можете да възразите срещу това обработване на Вашите данни по всяко време, като се свържете с
нашия екип за набиране на персонал на careers@tbibank.bg.
След изтичането на шест (6) месеца от датата на подаване на вашите лични данни, всички копия на
Вашата автобиография и документи ще бъдат изтрити по сигурен начин.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ВАШИТЕ ДАННИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ?
За всякакви искания относно достъп, изтриване, преносимост или обработка на Вашите лични данни,
упражняване на правата ви по Закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на
www.tbibank.bg или с длъжностното лице по защита на личните данни в Ти Би Ай на dpo@tbibank.bg.
Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че прецените, че
Вашите права и интереси по отношение на личните Ви данни са нарушени от Банката.

