
  

Sofia (Bulgaria), 5 Slavyanska Str., e-mail: info@kai.bg 
                                                                                                                                                                                                                                             

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДРУЖЕСТВАТА 

В КАИ ГРУП: 

ХАН АСПАРУХ АД 

ХАН ОМУРТАГ АД 

ХАН АСПАРУХ ТРАНСПОРТ ЕООД 

КАИ МАЙНИНГ ЕООД 

МЕНИДЖМЪНТ КО ЕАД 

 

За всяко от дружествата от КАИ Груп защитата на личната информация е от голямо значение и 

всяка компания посвещава много усилия, за да осигури тази защита.  

Това уведомление обяснява как дружествата от КАИ Груп обработват лична информация, която 

идентифицира или може да идентифицира физически лица („Лични данни“), които са 

кандидати за работа в някое от тях.  

 

1. Кой обработва Личните данни? 

 

Дружествата от КАИ Груп („КАИ Груп“), обработват Личните данни като администратор на 

лични данни. КАИ Груп определя целите и средствата за обработване на Личните данни. 

 

2. Кои са лицата, чиито Лични данни обработваме? 

 

Във връзка с набирането на служители и работници КАИ Груп обработва данни на лица, заявили 

интерес да влязат в трудово правоотношение с дружество в групата (всяко едно от тези лица се 

нарича по-долу „Лицето“). 

 

3. Какви Лични данни обработваме? 

 

Във връзка с набирането на служители и работници КАИ Груп обработва следните групи Лични 

данни на работниците и служителите си: 

• Идентификационни данни - имена, образование и специалност, допълнителни 

квалификации, трудов стаж и умения; 

• Данни за контакт - адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес; 

• Непоискани данни – данни, посочени от кандидата заедно с поисканите данни, без 

същите да са необходими за участие в процедурата по подбор – не се унищожават, а се 

съхраняват (без да се обработват по друг начин) с останалите данни – дата на раждане, 

пол, семейно положение, допълнителни интереси, членства в организации, съдебен 

статус и други. 

КАИ Груп обработва идентификационните данни и  данните за контакт единствено за целите на 

набиране на работници и служители. КАИ Груп събира Личните данни за Лицата от кандидатите 

за работа. 

 

4. За какви цели обработваме Личните данни? 
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КАИ Груп обработва Личните данни във връзка с набиране и подбор на работници и служители. 

Конкретните цели, за които обработваме Лични данни, включват: 

• запознаване с образование и специалност, допълнителни квалификации, трудов стаж и 

умения на кандидата за работа и проверка за съответствие с изискванията за заемане на 

съответната позиция;  

• влизане в контакт с кандидата за работа за провеждане на допълнителни действия във 

връзка с подбора на работници и служители; 

• провеждане на писмен, практически или друг тест за проверка на знанията и уменията на 

кандидата за работа, произтичащи от неговото образование и специалност, допълнителни 

квалификации, трудов стаж, както и такива, посочени от него, придобити по друг начин; 

• провеждане на устно интервю с кандидата за работа за проверка на мотивацията му за 

заемане на съответната позиция – при споделяне на допълнителни/ непоискани лични 

данни от страна на кандидата по време на интервюто, същите не се обективират под 

никаква форма (писмена, звукозапис и други) и се считат незабавно унищожени от 

администратора; 

• уведомяване за резултатите от проведената процедура по подбор на работници и 

служители. 

 

5. На какво правно основание обработваме Личните данни? 

 

КАИ Груп обработва Личните данни на Лицата на следните правни основания: 

• Обработването е необходимо във връзка с предприемане на стъпки по искане на Лицето 

преди сключване на трудов договор; 

• Обработването е необходимо за защитата на легитимни интереси на Лицето, както и в 

защита на легитимни интереси на КАИ Груп. 

 

6. Как съхраняваме и обработваме Личните данни? 

 

КАИ Груп съхранява Лични данни в електронна форма и на хартия. КАИ Груп НЕ поддържа бази 

данни с Личните данни в софтуерни приложения. КАИ Груп съхранява и обработва Личните 

данни в защитена среда. 

Достъп до Личните данни, които КАИ Груп обработва, имат само тези служители на КАИ Груп, 

които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът 

изисква това. Тези лица включват Изпълнителния директор или Управителя на съответното 

дружество, Финансовия директор, Директор Човешки ресурси, директорът на съответната 

дирекция, в която е свободната позиция, технически секретари. 

Обработването на Лични данни може да включва една или повече от следните дейности: 

събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, консултиране, 

използване, подреждане, ограничаване, изтриване или унищожаване. КАИ Груп разполага и 

поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка 

на Личните данни. 

 

7. За какъв срок съхраняваме Личните данни? 

 

КАИ Груп съхранява Личните данни, докато трае процедурата по подбор плюс шест месеца след 

датата на приключването й и сключване на трудов договор с избрания кандидат.   

 

8. С кого споделяме Личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни? 
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КАИ Груп споделя Лични данни на Лицето с други дружества от групата на Mohawk Industries 

Inc., намиращи се в Европейския съюз и САЩ, конкретно установени в САЩ, Италия, Румъния, 

Гърция и България. 

КАИ Груп може да предоставя Лични данни на кандидата и на консултантски организации по 

подбор на персонала, в качеството им на обработващи Личните данни, като с подходящи 

договорености осигурява, че същите ще обработват данните в съответствие с настоящото 

уведомление и при предоставяне на същото ниво на защита като това, което администраторът 

поддържа. 

КАИ Груп не предоставя Лични данни на Лицата на други администратори или обработващи 

данните, освен на Профит Мениджмънт ООД (финансов консултант), установено в България, 

както и на охранителната компания „Секюрити партнърс“ ООД, която осигурява достъп до 

обектите на администратора в случай на провеждане на тест или интервю. 

Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицата, освен ако не разполагат с това 

право по закон. 

 

9. Възможно ли е допълнително разкриване на Личните данни? 

 

Личните данни могат да бъдат разкрити от КАИ Груп, при условие че това е позволено от закона, 

във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, 

сливане или друга форма на преобразуване или друга форма на промяна в корпоративната или 

финансовата структура на съответното дружество от КАИ Груп или свързаните с него 

юридически лица. 

Лични данни на Лицата могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни техни 

интереси, легитимни интереси на КАИ Груп (освен ако пред тези интереси на КАИ Груп следва 

да се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето като субект на Личните данни) 

или когато, по преценка на КАИ Груп, това е необходимо, за да може КАИ Груп да спази 

приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или 

въпроси от компетентни надзорни органи. 

 

10. Защитени ли са Личните данни? 

 

КАИ Груп осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на 

Личните данни на Лицата срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на 

Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или 

повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и 

неприкосновеност на Личните данни. КАИ Груп прави преоценка на мерките регулярно с цел 

постигане на постоянна сигурност на Личните данни. 

 

11. Какви са правата на Лицето във връзка със защитата на Личните данни? 

 

При условията на закона, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични 

данни: 

• право на достъп; 

• право на коригиране; 

• право на изтриване (право „да бъдеш забравен“); 

• право на ограничаване на обработването; 

• право на преносимост на данните; 

• право на възражение срещу обработването;  

• право на жалба до Комисията за защита на личните данни. 
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Лицето може да пристъпи към упражняване на правата с писмено съобщение до КАИ Груп на 

посочените в началото контакти. Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни се 

упражнява пред Комисията (https://www.cpdp.bg). 

 

12. Какво става в случай на промяна? 

 

В случай на съществена промяна в начина, по който КАИ Груп обработва Личните данни на 

Лицата, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на 

предмета на това уведомление, КАИ Груп ще уведоми кандидата за работа за съответната 

промяна веднага, като му предостави актуализирана версия на уведомлението. 

 

Настоящото уведомление се прави от КАИ Груп до кандидата за работа съгласно 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.  

 

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЛИЦЕТО 

Долуподписаният/ата, ______________________________________________________________, 

кандидат за работа на позиция ____________________  в ___________________ по процедура за 

подбор от _______________ г., получих екземпляр от горното уведомление, прочетох го, 

приемам го за информация и в потвърждение на това се подписвам: 

 

 

_________________________       Дата:__________ 

 [подпис на Лицето] 
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