ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
(КОНТРАГЕНТИ)
С настоящата Декларация за поверителност Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР, Центъра) урежда събирането, обработването и съхранението на лични данни на физически лица, като прилага принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съгласно изискванията на Общия
регламент за защита на личните данни (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 и за отмяна на Директива 95/46/EО) при изпълнение на договор и/или при ползване на официалната интернет страница на Центъра
(www.hrdc.bg).
Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР, Центъра) е администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Основната дейност на ЦРЧР е свързана със статута му на Национална агенция за администриране и управление на Европейските образователни програми и инициативи.
1. Какви лични данни събираме?
Центърът е администратор на личните данни, които Вие (субектът на
данните) ни предоставяте или които събираме от други източници. Ние можем да
събираме и обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до
Вас:


три имена; ЕГН или друга идентификация, като място на раждане;
данни от документ за самоличност (№ на документа, дата на
издаване, валидност, орган, който е издал документа); постоянен
адрес; адрес за кореспонденция; телефонен номер; електронна
поща; информация за данните на Вашите деца/децата на които сте
законен настойник (приложимо за крайни потребители на
бенефициенти); банкова сметка;



образование; професионална и друга квалификация; данни относно
предходния Ви опит и професионалната Ви биография; придобит
професионален опит / стаж;



информация за Вашата основна дейност и свързаните с нея
квалификация и компетентност; информация, свързана със съдебния
Ви статус; и друга информация, изисквана за доказване на
изпълнение на договор/проект;



видеозаписи от устройства за наблюдение на достъпа до ЦРЧР.

Вие предоставяте личните си данни доброволно, за целите на договорни
взаимоотношения с ЦРЧР и последващото им изпълнение. В случай на отказ, от
Ваша страна, за предоставяне на лични данни, Центърът няма да може да
изпълнява своите основни процеси и задълженията и няма да имате възможност
да участвате в администрираните от Центъра проекти или няма да можете да
предоставяте услуги и продукти на Центъра.
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2. Защо са ни необходими личните Ви данни?
Използваме Вашите лични данни за следните цели:



изпълнение на нормативно установени задължения на Центъра;
за спазване на изискванията на приложимото за ЦРЧР европейско и
национално законодателство за противодействие срещу корупция,
измама, подкупи, нерегламентирани плащания, пране на пари, умишлено бойкотиране на дейности и други, както и спазването на политиките на Центъра;



за изпълнение на договор;



когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на
трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна; гарантиране на
сигурността на служителите, помещенията, системите и активите на
Центъра;



когато обработването е свързано с обществен интерес.

3. На какво основание обработваме личните Ви данни?
За да обработваме личните Ви данни, е необходимо да е налице поне едно
от следните валидни правни основания, свързани с целите, посочени в т. 2 погоре:
a.
изпълнение на договор, по който сте страна, в качеството Ви на
служител на ЦРЧР;
b.
изпълнение на нормативно установени задължения на Центъра;
c.
реализиране на легитимните интереси на ЦРЧР.
Когато обработването се основава на легитимните интереси на ЦРЧР, тези
интереси са свързани с:
•
гарантиране на сигурността на служителите и въвлечените в
процесите на ЦРЧР лица, на активите на ЦРЧР срещу непозволени действия от
страна на други служители, изпълнители или трети лица;
•
управление на човешките ресурси на ЦРЧР;
•
администриране на системите и осигуряване на възможност за
извършване на дейностите и процесите в ЦРЧР, както и да изпълнява други свои
договорни задължения.
4. Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват от Центъра, като съхранението се
извършва в обособени за целта сървърни помещения, които се намират на
територията Центъра.
Центърът обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или
частично) и с неавтоматични средства, както следва:
 автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за
записване и съхраняване на информация;
 неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен
носител.
Всички носители (електронни и хартиени), съдържащи лични данни са
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надлежно защитени с подходящи организационни и технически мерки съгласно
изискванията на Общия регламент за защита на личните данни(Регламент (ЕС)
2016/679).
5. На кого Центърът предоставя Ваши лични данни?
Центърът предоставя достъп до Ваши лични данни на следните трети лица:
 държавни органи и институции, като, но не само: НАП, НОИ, Инспекция по труда, за изпълнение на задължения на ЦРЧР, предвидени в
приложимото законодателство или възникналото правоотношение с
Центъра;
 компетентни
организации,
като
–
Европейската
комисия,
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската
сметна палата, Министерство на образованието и науката - за целите
на проверки, одити и оценки;




Външни изпълнители, извършващи дейности по обработване от
името на Центъра съгласно сключен договор, като служби по трудова
медицина, застрахователни компании и др., с които Центърът има
договорни отношения и споразумения за обработване на лични
данни.
публични органи, на които се разкриват лични данни в съответствие с
правно задължение за упражняване на официалната им функция
съгласно приложимото законодателство на Република България.

Трети страни и лица няма да имат достъп до Ваши данни, освен ако това не
е предвидено в приложимото законодателство на Република България.
6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Центърът съхранява лични данни:
 съгласно изискванията на приложимото законодателство европейско и национално;
 съгласно разпоредбите на сключен договор и последващите
действия, свързани с него.
Записите от видеонаблюдението съхраняваме за срок съгласно
разпоредбите на действащото законодателство, а именно 30 (тридесет) дни.
След изтичане на този период личните Ви данни ще бъдат унищожени.
7. "БИСКВИТКИ"
Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се
използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от
предоставяните в нашата официална страница услуги. Бисквитките съдържат
информация, с която помагате на ЦРЧР да подобри функционалностите на своята
страница. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър,
като ограничите бисквитките. Ако ограничите бисквитките, сайтът може да не
функционира нормално и надеждно без някои от тях.
"Бисквитки от трети страни" – Facebook, Twitter, Instagram могат да прилагат
"бисквитки" за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето
на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива
"бисквитки" могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или
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по време на посещението Ви на www.hrdc.bg. Приканваме Ви да се запознаете с
политиката на управление на тези "бисквитки" от социалните мрежи на
съответните им сайтове.
8. Какви са вашите права?
 Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични
данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до
информация за обработването им, като за целта трябва да попълните и подадете
заявка за достъп.


Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са
неточни или непълни.


Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не
са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин,
както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. ако са
били обработвани незаконосъобразно).


Право на ограничаване на обработването

Ако оспорите точността на Вашите лични данни, може да поискате
ограничаване на обработването им за период, предвиден в действащото
законодателство при определените в него случаи или за период, който ни
позволява да проверим тяхната точност.


Право на преносимост

Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте
ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно
четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг
администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:
 е основано на Вашето съгласие или на договорни отношение с нас и
 се извършва по автоматизиран начин.
Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате
от ЦРЧР директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато
това е технически осъществимо.


Право на възражение

Имате право, съобразно Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу
обработване на Вашите лични данни, основано на легитимните интереси на
ЦРЧР.
Ако искате да упражните някое от Вашите права или имате въпроси
относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с Длъжностното
лице за защита на данни на Центъра (е-mail: evsachev@hrdc.bg, телефон 02/ 815
40 60, адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3, проф. Евгений Сачев Длъжностно лице за защита на данни).
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Длъжностно лице за защита на данни на ЦРЧР ще разгледа Вашата
заявка/запитване/оплакване и в рамките на 30 дни, от получаването му, ще
получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два
месеца, като се взема предвид сложността и броя на постъпилите в ЦРЧР заявки.
В този случай ще бъдете своевременно информирани, в едномесечния срок от
получаване на Вашата заявка/запитване/оплакване, за необходимостта от
удължаване на срока и причините за забавянето.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени
законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните
данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).
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