ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната
______________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
ЕГН: _______________________
ДЕКЛАРИРАМ:
че _____________________ * ЕНЕРГО-ПРО_____________________ да обработва и съхранява предоставените
(съм / не съм съгласен)
от мен лични данни в документи:
Автобиография;
Диплома за завършено средно образование
Диплома за завършено висше образование
Друго /моля опишете/:
___________________________________________________________________________________________
съгласно изискванията на:


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 (Регламент (ЕС) 2016/679);



Закона за защита на личните данни,

които предоставям във връзка с и за целите на:
участието си в процес по подбор с референтен код _____________________________________________;
участието си в друг подбор, според образованието, квалификацията и трудовия ми опит;
бъдещи подбори в рамките на 2 години.
Запознат/а съм с:
-

целта и средствата за обработка на личните ми данни;

-

доброволния характер на предоставянето на данните;

-

правото на достъп и на коригиране или изтриване на събраните данни и правото на ограничаване на
обработването на личните данни;

-

правото на възражение срещу обработването, както и правото да изискам прехвърлянето на личните ми
данни на трето лице – администратор на лични данни;

-

правото на жалба до КЗЛД във връзка с обработването личните ми данни.;

-

Политиката за защита на данните на дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна;

-

наименованието и адреса на ЕНЕРГО-ПРО _________________, в качеството му на Администратор на
личните данни;

-

името и длъжността на обработващия данните ми служител:
___________________________________________________________________________________*;

-

длъжностното лице по защита на данните ________________________________________________*.

__________________________________________________________________________________ *
(Информиран съм и се съгласявам)
Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от

OD-IE-501, v01

Регламент (ЕС) 2016/679 и, и съм уведомен, че имам право по всяко време да откажа да предоставя, частично
или изцяло, настоящото си съгласие и да оттегля вече дадено съгласие. Оттеглянето на моето съгласие не
засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Информиран съм, че в случай на отказ (пълен / частичен) е възможно да не се продължи с процеса по подбор, в
който участвам или бъдещи подбори, за които профилът ми отговаря.
Дата: _____________________

Декларатор: __________________
(подпис)

Град: _____________________
*попълва се собственоръчно

