
 

Задължителна информация за правата на лицата 

по защита на личните данни на кандидатите за работа и заемане на 

длъжности в Университет за национално и световно стопанство 

 

Университет за национално и световно стопанство (Наричано по-долу за краткост 

„Администратор“, „Университетът“ или „ние“) осъществява дейността си в 

съответствие със Закона за висшето образование и подзаконовите нормативни актове, 

Закона за защита на личните 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. Този 

документ има цел да Ви информира за всички аспекти на събирането и обработването на 

личните Ви данни от Университета и правата, които имате във връзка с тази обработка. 

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

Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“, е-mail: DPO@vladimirov-kiskinov.eu, + 

359-2-988-18-28, website: www.vladimirov-kiskinov.eu, гр. София, ул. „Найден Геров“ № 

6, ет. 4, офис 7 

Данни за контакт с Администратора: 

Университет за национално и световно стопанство, БУЛСТАТ 000670602, адрес 1700 

София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС, телефон: (02) 8195 515; (02) 962 53 05 

 

Какви лични данни, за какви цели и на какво основание събира и обработва 

Университетът за Вас като кандидати за работа? 

Университетът за национално и световно стопанство събира и обработва Вашите лични 

данни във връзка със сключването и изпълнението на трудови и граждански договори с 

Университета на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-

конкретно за предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на трудов или 

граждански договор по обявен конкурс за заемане на длъжност в Университета.  

За да проведе подбор на кандидатурите за работа и да избере кандидат за обявената 

позиция, Университетът събира и обработва предоставените от Вас лични данни и по-

конкретно: 

Данните Ви за имена, имейл адрес, адрес, телефон, квалификация и трудов опит, 

образование и др. – Университетът обработва тези лични данни за целите на: 

• Индивидуализиране на кандидата; 

• Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 

• Извършване на подбор на кандидати и преценяване на квалификацията на 

кандидатите за съответната позиция. 

Университетът не обработва повече данни, отколкото са необходими във връзка със 

сключването и изпълнението на трудови и граждански договори с Университета. 

Университетът съхранява събраните лични данни за срок не по-дълъг от 6 месеца и ги 

унищожава след изтичане на този срок или премахване на обявата за работа. В случай, 

че Университетът желае да продължи да съхраняване Вашите лични данни като кандидат 

за работа и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ние ще Ви 
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изпратим запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да 

се съхраняват и обработват от Университета. 

Как Университетът съхранява Вашите лични данни? 

Университетът съхранява Вашите лични данни в сигурна среда с контролиран достъп, 

като е предприело адекватни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или 

загуба на Вашата информация, пробиви в информационните ни системи, унищожаване 

на данните и др. В случай на установена опасност от нарушение на защитата на Вашите 

лични данни, ние ще предприемем необходимите мерки и ще Ви уведомим 

своевременно. 

Какви права имате по отношение на Вашите лични данни, които Университетът 

обработва? 

Вие можете да поискате Университетът да Ви предостави достъп до обработваните за 

Вас лични данни, да поискате коригиране или попълване на информацията за Вас, да 

получите в машинно-четим формат обработваните за Вас данни, да възразите срещу 

обработването на Вашите данни, да поискате да бъде ограничена тяхната обработка, 

както и да оттеглите съгласието си за обработване или да поискате всички данни за Вас 

да бъдат изтрити, ако са налице условията и законовите предпоставки за това. 

Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане по имейл или на място в 

Университета за национално и световно стопанство. 

Вие имате право да подадете сигнал или жалба при опасения за нарушение на Вашите 

права за защита на личните данни до компетентния регулаторен орган: Комисия за 

защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

www.cpdp.bg.  

На кого можем да предаваме Вашите лични данни? 

Университетът обработва Вашите лични данни като администратор и при необходимост 

и единствено за целите на осъществяване на дейността му, може да предава Ваши лични 

данни на трети лица – обработващи лични данни. 

Възможно е по искане на държавен или съдебен орган, както и при наличие на законово 

задължение, Университетът да разкрие Ваши лични данни, включително за целите на 

националната сигурност. 
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