ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348
(„Администратор“ или „Дружеството“)
(1)

С настоящата декларация давам съгласие следните мои лични данни да бъдат
обработвани от Администратора на данни „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348
(„Администратор“ или „Дружеството“): име, имейл адрес, телефонен номер, дата на
раждане, адрес.

(2)

Личните данни са предоставени по следния начин: чрез попълване на формата за
кандидастване за работа или изпращане на автобиография като прикачен файл в word
формат през регистрационната форма на сайта на Администратора www.dominos.bg/career.

(3)

Предоставям личните си данни за следната цел на обработване: кандидатстване за
работа/подбор на персонал.

(4)

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора на лични
данни за следния срок: за периода на времетраене на процедурата по подбор на
персонал във връзка със съответната позиция, след което ще бъдат незабавно изтрити
от системите на Администратора, освен в случай на предоставено допълнително
съгласие от моя страна за съхраняване на данните ми за по-дълъг срок. Запознат съм, че
Администраторът има право да изтрие личните ми данни в срок най-късно от 3 (три)
месеца от приключване на процеса по подбор на персонал, ако не бъда одобрен за
съответната позиция.

(5)

Запознат съм и давам съгласие, че личните ми данни ще бъдат обработвани от
Дружеството.
Контакти на Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД): gdpr@dominos.bg,
тел. 070012525, адрес: гр. София 1784, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, ул.
“Йерусалим” № 1, бл. 24.

(6)

Декларирам, че ще уведомя незабавно Администратора на лични данни за всяка
промяна в личните ми данни.

(7)

Запознат съм с Политиката за защита на лични данни, публикувана на Интернет сайта на
Администратора - www.dominos.bg, в която са подробно описани правата ми като
субект на данни, както и съм запознат с реда за тяхното упражняване.

(8)

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно,
съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация
данни.
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