
Декларация за защита на данните

1. Обща информация

а) Въведение
С настоящата декларация за защита на данните бихме желали да Ви информираме относно обработката и поверителността
на данните във връзка с Вашата кандидатура за работа в МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, през интернет страницата
за кандидати за работа. Този уебсайт, който посещавате, се използва за подпомагане на нашето дружество при
набирането на персонал и дейностите по назначаване на работа, като позволява търсене на работа, и онлайн приложение
с комуникационни и уведомителни функции. Защитата на личните Ви данни е много важна за нас, за това бихме желали
да Ви информираме относно начина, по който се използват данните Ви за целите по подбор и наемане на работа. Ето защо
Ви молим да се информирате,  като прочетете следната декларация за защита на данните или да се свържете с нас,  ако
имате допълнителни въпроси относно поверителността на данните, или процеса на назначаване на работа.

б) Администратор
Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, (наричано за кратко
„МЕТРО“) сме администратор съгласно ОРЗД и следователно носим отговорност за обработката на данните, обяснена по-
долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на
данните, чиито координати за контакт можете да намерите по-долу.

г) Длъжностно лице по защита на данните
Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни
за контакт:

· Адрес: МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България;
· Телефон: +359 2 9762 372;
· Електронна поща: dpo@metro.bg

2. Информация относно обработката

а) Онлайн кандидатстване за работа

За да ни изпратите Вашата онлайн кандидатура за работа, трябва да регистрирате потребителски профил на нашия
глобален уебсайт на МЕТРО за търсещи работа кандидати, който трябва да съдържа разширена информация за Вас.
Вашият профил ще Ви позволи да изпращате  онлайн кандидатури за работа в МЕТРО Груп.

При подаването на кандидатурата Ви, информацията, предоставена при създаването на вашия личен разширен
потребителски профил, ще бъде копирана в кандидатурата Ви. Тази информация включва Вашето име, фамилия,
електронен адрес, телефонен номер и местоживеене. Можете да преглеждате, променяте или деактивирате
потребителския си профил с предоставената лична информация по всяко време, като отворите профила си (Моят профил)
и въведете потребителското име и паролата,  с които сте регистрирани.  Можете да оттеглите кандидатурата си, като
кликнете върху бутона за оттегляне.

При кандидатстване можете да попълните данните за личния си профил,  като използвате профила си в LinkedIn®.  С
еднократна регистрация и чрез потвърждаване на електронния адрес и паролата Ви в LinkedIn, избраната информация се
копира в кандидатурата Ви чрез онлайн портала за работа. Копирането може да включва информацията, съхранена в
профила Ви в LinkedIn®: име, фамилия, професионален опит, образование, умения, знания, препоръки и др.. Можете да
изберете коя информация да прехвърлите от LinkedIn® към Вашия профил в Taleo.

Личните данни,  които въведете по време на процеса на кандидатстване,  ще бъдат обработени за целите на подбор и
набиране на персонал. Предоставянето на Вашите лични данни относно обръщението, националността, телефона
(евентуално), професионалният опит, обучение, както и Вашите сертификати или други документи, е доброволно. Вие не
сте длъжни да ни предоставяте тези лични данни, нито тези данни са необходими за изпълнението на законово или
договорно изискване. Ако не ни предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за
Вас.  Предоставянето на останалите категории лични данни е необходимо,  за да можем да изпълним процеса на
кандидатстване, да вземем решение за сключване на договор с Вас и за административни цели във връзка с процеса на
наемане. Предоставянето на Вашите данни за кандидатстване е необходимо, за да ни позволи да сключим договор с Вас.
Когато това се изисква от закона, Вашите лични данни ще бъдат използвани и за изпълнение на правни задължения.
Ако не предоставите тези лични данни, няма да можем да обработим и разгледаме кандидатурата Ви. Ако не желаете да
използвате тази онлайн услуга, пак ще можете да изпращате писмено кандидатури по пощата до избрания от Вас филиал
на МЕТРО

При подаването на кандидатурата Ви чрез уебсайта ни за кариери и търсене на работа,  до Вашите данни имат достъп
служителите с право на достъп,  като например служители на отделите за информационни технологии,  отдел човешки
ресурси и отговорни служители по одобряване на свободни работни места и наемане на служители.  Тази обработка е
необходима за целите на извършване на процеса на кандидатстване и за вземане на решение за сключване на договор с
Вас.  Предоставянето на Вашите данни е необходимо,  за да може да вземем решение относно Вашата кандидатура и за
сключване на договор с Вас.

Също така,  с цел оказване на съдействие и предоставяне на информация,  Вашите данни могат да бъдат достъпни за
системните администратори в отдела по подбор на МЕТРО АГ —  напр.  за да възстановите паролата си,  да проверите
състоянието на профила или да изтриете данните си, ако сте поискали.

По време на процеса на кандидатстване за работа може да Ви бъде зададен въпрос дали искате да получавате известия за
обяви за работа въз основа на Вашият профил и предпочитания.  Тази обработка се извършва само с Вашето
предварително съгласие. За да потвърдите регистрацията за получаване на известия, имаме нужда от съгласието Ви, за да
разрешите на служителите от отдел „Подбор на персонала“на МЕТРО да Ви изпращат известия до предоставения
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електронен адрес, при наличие на подходящи свободни работни места. Ще можете да прекратите абонамента си по всяко
време чрез функцията за прекратяване на абонамента в известието за обяви за работа.

Сайта за кариерно развитие използва технически уеб базирани решения на трети страни, които помагат да управляваме
кандидатурите.  Поради това и нашите доставчици на услуги имат достъп до Вашите лични данни. Нашите доставчици на
услуги действат като обработващи лични данни от наше име.  МЕТРО и доставчиците на услуги използват технически и
организационни мерки за сигурност,  за да защитят Вашите данни от манипулация,  загуба,  унищожаване или достъп от
неоторизирани лица.  Всички лични данни,  предоставени на МЕТРО или на неговите доставчици на услуги,  ще бъдат
предавани и съхранявани в криптирана форма.  Данните,  които предоставяте по време на регистрацията във връзка с
обява за работа,  създаването на профил и процеса на кандидатстване,  ще бъдат съхранени в такъв вид на сървър,
намиращ се във Франкфурт, Германия. Вашите лични данни ще бъдат разкрити с цел подпомагане 0т екипи в Европа, САЩ
и Азия, които имат достъп до решенията за решаване на проблеми на кандидатите и МЕТРО. Тази обработка е необходима
за преследване на законните ни интереси за оказване на съдействие. Този трансфер на данни към Азия и САЩ включва
трансфер в трети държави извън ЕС и ЕИП. Прехвърлянето на данни се основава на подходящи гаранции, т.е. стандартни
договорни клаузи. Допълнителна информация може да бъде поискана с молба, адресирана до нашето длъжностно лице по
защита на данните, като се използват данните за контакт, посочени по-горе в точка 1, буква г).

По време на процеса на кандидатстване за работа може да бъдете поканени да участвате, доброволно, във видео интервю.
В този случай вашето име,  електронен адрес и кода на работното място ще бъдат разкрити на онлайн платформата на
нашият доставчик на услуги за видео интервю.  За да се предостави възможност за планиране и провеждане на видео
интервю,  Вашето име и електронен адрес ще бъдат прехвърлени на доставчика на платформата за видео интервю и ще
бъдат съхранени на сървър,  намиращ се в Амстердам,  Холандия.  По отношение на всички други лични данни,  които се
събират,  обработват и съхраняват във връзка с такова видео интервю,  ще бъдете информирани преди провеждането на
интервюто в рамките на платформата и ще бъде поискано изричното Ви съгласие.
Ние не разкриваме Вашите лични данни на никой друг получател без Вашето съгласие, освен ако не сме законово
задължени да го направим.

Въз основа на Вашето съгласие ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго,  колкото е необходимо,  за да Ви
предоставяме известия за работа или да обработваме Вашите подадени кандидатури, освен ако не е предвидено друго от
закона. Данните от кандидатурата Ви ще бъдат запазени в нашата система за управление на кандидатурите в
продължение на шест месеца след приключването на всички свързани с тях процеси на кандидатстване.  Това е
необходимо,  за да се поддържат доказателства за евентуалния случай на по-късно заведено съдебно дело за
дискриминация, като това се прави в наш законен интерес.

б) Бисквитки

Уебсайтовете на МЕТРО за търсещи работа и кандидати използват технически решения за предоставяне на информация за
кариери и предложения за работа. Това включва използването на „бисквитки“ и „сесийни бисквитки“. „Бисквитките“ и
“сесийни бисквитки“  са малки текстови файлове,  които се изпращат в браузъра Ви и ще се съхраняват на Вашия
компютър. „Бисквитките“ и “сесийни бисквитки се използват на нашите уебсайтове за целите на разрешаването и
поддържането на етапи за търсене и регистрация, например чрез отбелязване на Вашето местоположение и Вашите данни
за влизане.  „Бисквитките“  и сесиите „бисквитки“  също могат да предоставят информация за Вашето техническо
устройство, браузъра и версията на браузъра, за да Ви помогнат при показването на съдържанието в уебсайта.
Необходимо е да се стремим към защита на законните ни интереси за гарантиране и подобряване на функциите на нашия
уебсайт. Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но ако не приемате „бисквитки“ и “сесийни бисквитки, няма
да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт,  за да получите информация за предложения за работа и
кариери. “Сесийните бисквитки“ ще бъдат изтрити автоматично, след като браузърът ви бъде затворен. Други „бисквитки“
ще се съхраняват,  докато изтече действието им или ги изтриете.  Можете да поддържате,  преглеждате и изтривате
„бисквитки“ по всяко време в браузъра си, като използвате настройките и/или опциите на браузъра. По този начин можете
да деактивирате или да ограничите съхранението на „бисквитките“,  като конфигурирате браузъра си,  за да Ви уведоми
преди да е съхранена „бисквитката“.

в) Данни за посетител на уебсайта

С цел подобряване и осигуряване на нашите услуги, анонимизирани данни за кандидатите и посетителите на сайта ще се
събират,  за статистически цели и с цел сигурност.  Данните могат да бъдат:  Вашият IP  адрес (изтрива се незабавно),
операционната система на устройството използвано за достъп, уебсайта използван за достъп , както и думите за търсене,
които сте използвали да намерите нашия уебсайт.  Всички данни се анонимизират преди употреба.  Предоставянето на
Вашите лични данни е доброволно.

Непрекъснатото развитие на интернет изисква периодични корекции на нашите декларации за защита на данните.
Запазваме правото си да правим промени, когато това е необходимо.

3. Вашите права

Като субект на данни можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните по всяко време с
неформално уведомление в рамките на посочените в точка 1,  буква г)  данни за контакт,  за да упражните правата си
съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

· Правото да се получава информация за обработката на данни и копие на обработваните данни
· Правото да се поиска коригиране на неточни данни или попълване на непълни данни
· Правото да се иска изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично,

информацията относно други искания за заличаване
· Правото да се изисква ограничаване на обработката на данни
· Правото да се получават личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, често използван и

машинно четим формат и изискване предаването на тези данни на друг администратор
· Право на възражение срещу обработката на данни, с цел да бъде спряна



· Право на оттегляне на дадено съгласие по всяко време,  с цел да се спре обработката на данни въз основа на
Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието
преди оттеглянето

· Право за подаване на жалба в надзорен орган, ако се счита, че обработката на данни е в нарушение на ОРЗД


