Разпоредби за защита на данните Мениджмънт на
кандидатите
Hödlmayr International
Лични и чувствителни данни:
Данните, посочени от Вас в хода на Вашата кандидатура, по-специално име,
адрес, рождена дата, академична титла, телефонен номер, имейл адрес,
данни за дипломи от училища и университети („лични данни“) и изпратените от
Вас документи като автобиография, писмо, свидетелства, снимка на
кандидата и т. н. се третират в хода на Вашата кандидатура съгласно
изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните).
Обръщаме Ви внимание, че в хода на Вашата кандидатура не е нужно да
посочвате чувствителни данни (данни за расов и етнически произход,
политически възгледи и религиозни или философски убеждения, членство в
профсъюз, здравословно състояние и сексуален живот). Ако без поискване и
доброволно сте предоставили подобни данни, те също могат да бъдат
запаметени с цел обработка на кандидатурата.
Вашите данни ще бъдат обработени в агрегирана и анонимизирана форма за
статистически цели и ще се използват в тази форма за събиране на данни
вътре в предприятието или за научни цели.
Структура на групата Hödlmayr и цел на обработката на данни:
Оповестените от Вас данни ще бъдат електронно обработени, запаметени и
прехвърлени
в
рамките
на
групата
Hödlmayr
(виж
https://www.hoedlmayr.com/en/company/organisation). Това е с цел Вашата
кандидатура да може да бъде оценена ефективно и в цялата група с оглед на
евентуалното започване на работа в групата Hödlmayr. Това важи също след
приключване на процедурата за кандидатстване с цел включване в нашите
регистри. Достъп до тези данни ще получат само оторизираните органи в
рамките на групата Hödlmayr. Данните ще бъдат предадени само с Ваше
съгласие.
Вашите данни ще бъдат третирани строго поверително и защитени от достъпа
на неоторизирани трети страни. Групата Hödlmayr ще направи всички
икономически оправдани усилия, за да защити Вашите данни срещу загуба,
неоторизиран достъп и злоупотреба. Но групата Hödlmayr не може да поеме
гаранция срещу загуба или неправомерна злоупотреба с данните.
Съгласие на кандидата/кандидатката:
Ако в хода на Вашата кандидатура оповестите Вашите данни, Вие се
съгласявате Вашите данни да бъдат запаметени, обработени и прехвърлени в
рамките на групата Hödlmayr с цел обработване на Вашата кандидатура.
Отмяна:
Можете да отмените Вашето съгласие по всяко време писмено тук.
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