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Уведомление за поверителност 

Кандидати за работа  

Настоящото уведомление за поверителност се отнася до обработването на лични данни на кандидати 

за работа във връзка с обявени свободни позиции в община Благоевград. 

По смисъла на Регламент (ЕС)2016/679, община Благоевград е администратор на лични данни и 

осъществява обработка на такива данни за целите на процедури по конкурс и подбор за назначаване 

на служители и персонал.  

Обработваните лични данни включват данни на кандидати за работа по трудово и служебно 

правоотношение в следните категории: 

 Данни за идентификация на физическото лице – имена, пол, гражданство, дата на 

раждане, данни за контакт – адрес, телефон, имейл 

 Данни за умения, образование и квалификация 

 Данни за трудов стаж и дейност 

 Данни за здравословно състояние (свързани с осигуряване на специфични условия за 

провеждане на процедурата по подбор / конкурс) 

 Снимка (в случаите, когато е включена в автобиографията на кандидата) 

 Данни от положен тест или проведено интервю 

Личните данни се предоставят от самите субекти на данни – кандидати за работа, на хартиен и/или 

електронен носител. В ограничени случаи, може да се получат данни и от предоставени от кандидата 

референции или лица за контакт, както и от публично достъпна информация. 

Всички лични данни се обработват законосъобразно на основание чл. 6, пар. 1, буква а) съгласие на 

кандидата, както и чл. 6, пар. 1, буква в) законово задължение, което се прилага спрямо 

администратора – за обработката на данни за целите на провеждане на конкурси за държавни 

служители, за които редът и формата на събиране и обработване на данни са законово 

регламентирани. Данните за здравословно състояние, ако такива са предоставени от кандидата за 

целите на конкурса/подбора, се обработват на основание изрично съгласие на кандидата по смисъла 

на чл. 9, пар. 2, буква „а“ от Регламент (EС) 2016/679. 

 

Събраните данни се обработват само за посочените по-горе цели. Възможността за използване на 

данните за други цели, несъвместими с първоначалните, е сведена до минимум с прилагани 

организационни и технически мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните и 

осигуряват достъп единствено на служители, чиито служебни задължения го изискват. Техническите 

мерки за защита на данните включват: контрол на достъп до сграда и помещения, физическа охрана, 

пароли за достъп до информационни системи и мрежи, политики и процедури за работа с лични 

данни.  

Данните се обработват на хартиен и електронен носител. Не се извършва обработване на лични 
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данни чрез автоматизирано вземане на решения. 

Предоставените от кандидатите документи (автобиографии, мотивационни писма, сертификати, 

удостоверения) се съхраняват за срок от 6 месеца, освен ако кандидатът не е дало своето съгласие за 

съхранение и обработване за по-дълъг срок. В същия 6-месечен срок след приключване на 

процедурата по подбор или конкурс, предоставени оригинали и нотариално заверени копия на 

документи се връщат на неодобрените кандидати. Протоколи и заповеди за проведените процедури 

се съхраняват за срок от 3 години с оглед защита при възникване на правни претенции. 

Личните данни не се споделят с трети страни, освен в случаите, предвидени по закон.  

Информация за провеждани процедури по конкурс/подбор се публикува, съгласно изискванията на 

приложимите нормативни актове, в т.ч. Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Вътрешни 

правила и Заповеди на Кмета на община Благоевград.   

Като субекти на данни, Вие можете да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 

2016/679 за личните данни, които община Благоевград обработва за Вас. При подаване на искания за 

упражняване на права, ще Ви бъдат поискани данни, с които да се идентифицирате - документ за 

самоличност, електронен подпис или други методи и средства за идентификация. Личните данни, 

обработвани във връзка с разглеждане на отделните искания за упражняване на права ще се 

използват само за целите на упражняване на посочените права.  

Може да оттеглите своето съгласие по всяко време (за обработката на лични данни, основаваща се на 

Вашето съгласие), като с това прекратявате участието си в съответната процедура по подбор/конкурс 

без това да засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласие.  

Ако желаете да оттеглите съгласие, моля изпратете попълнено искане за оттегляне  на съгласие на 

имейл hr@blagoevgrad.bg. 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Маргарита Петкова  - mpetkova@blagoevgrad.bg,  община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1. 
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