
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният:.................................................................................................
имена, длъжност и управление

Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие „ГСИ -  БАЛКАНИ“ 

ЕООД да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия само 
когато това е позволено от законодателството, на следните основания:

1. при кандидатстване за работа;
2. за изпълнение на нашия договор (трудов или граждански);
3. за спазване на законово задължение;
4. когато това е необходимо за легитимни интереси (или тези на трети лица),

например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от 
Ваша страна.

5. за защита на моите интереси (или интересите на някой друг), например при 
оказване на спешна медицинска помощ;

6. когато обработването е в обществен интерес.
категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето 

съгласие, са: физическа идентичност, икономическа идентичност, здравна идентичност, други, 
посочени в Уведомлението за правата на субектите и Вътрешните правила в дружеството, с 
които съм запознат и разбирам.

достъп до личните ми данни ще имат Лицата посочени Уведомлението за 
правата на субектите и Вътрешните правила в дружеството, обслужващата ме банка, фирмите -  
доставчици на услуги, с които дружеството има съответните договори, застрахователната 
компания.

личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от: законов срок, а в случай, че 
не е предвиден -  3 години след напускането ми или неодобрение на кандидатурата ми за 
работа.

след срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния
ред:

• данни на хартия -  чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни -  чрез изтриване от електронната база данни.
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

достъп до личните ми данни; 
коригиране (ако данните са неточни); 
изтриване (право „да бъда забравен“); 
ограничаване на обработването;
преносимост на личните ми данни между отделни администратори; 
възражение срещу обработването на личните ми данни; 
жалба до надзорен орган;
да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект 
на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект 
на данни са били нарушени;

Наясно съм, че отказът ми да предоставям необходимата информация за 
изпълнението на правата и задълженията по трудовия ми договор може да стане причина той да 
не бъде сключен или за неговото прекратяване.

Декларатор:...........................
(подпис)


