Физически лица
/Последна актуализация: 17.02.2022г/

Въведение
Чл.1. CareerHub цени поверителността и сигурността на своите потребители. Този документ
съдържа Правилника за поверителност („Правилник“) за физически лица – крайни
потребители („Потребител“) на платформата careerhub.bg, както и всички сайтове, приложения
и услуги, притежавани от „КариърХъб“ ООД.
Чл.2. Платформата careerhub.bg се притежава от „КариърХъб“ ООД, ЕИК: 206218506, с адрес на
управление: гр. София, р-н Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Жак Натан № 10.
Чл.3. Правилникът описва всички видове информация, която събираме от Потребителите,
използващи нашите услуги, както и методите, по които събираме, обработваме и защитаваме
събраната информация. Използвайки услугите ни, Вие се съгласявате с методите на работа със
събраната информация, описани в Правилника. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не
използвайте услугите ни. Всеки път, когато използвате услугите ни, текущият Правилник се
прилага. При промяна в Правилника, промените ще бъдат публикувани тук.
Чл.4. При обработване на лични данни КариърХъб ООД спазва всички приложими към
дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само,
Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Чл.5. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез
която можете да бъдете идентифицирани. Обработването на лични данни („Обработване“) е
всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на
личните данни с автоматични или други средства.
Чл.6. Ако имате въпроси, касаещи Правилника за поверителност, можете да се свържете с
длъжностното лице по защита на личните данни – Лъчезар Йорданов – на email:
dpo@careerhub.bg.

Лица, чиито данни се обработват
Чл.7. Във връзка с предлаганите услуги, КариърХъб ООД събира, обработва и защитава личните
данни на следните видове лица:
(1) Физически лица, ползватели на Платформата и Услугите ѝ с регистрация;
(2) Физически лица, ползватели на Платформата и Услугите ѝ без регистрация;
(3) Физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби
или друга кореспонденция към КариърХъб ООД;
(4) Физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане),
искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към КариърХъб ООД.

Обработване на данни във връзка с предоставянето на Услуги
Раздел I - Данни, които вие предоставяте
Чл.8. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Платформата.
Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или
доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е
задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част
от нея. Данните, които може да изискаме от вас включват, но не се ограничават от:
(1) Имейл адрес
(2) Име и Фамилия
(3) Телефонен номер

Глава I - Регистрация/Създаване на потребителски профил
Чл.9. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен
потребителски профил, е необходимо да въведете email адрес. На този имейл адрес се
изпраща 6-цифрен код за потвърждение, след което Потребителят е необходимо да въведе
парола за достъп до потребителския си профил, както и основна информация за себе си. В
допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с
Условията (дата и час).

Глава II - Данни, съхранявани във вашия акаунт
Чл.10. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате
и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като лични данни (в това число имейл,
имена, телефон и т.н.), снимка, автобиографии (CV-та), мотивационни писма и/или други
файлове и съответно да ги използвате и изпращате към Работодатели по Ваша преценка,
когато кандидатствате по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и
какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Платформата.
Дял I - Снимка
Чл.11. Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е
видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура (в списъка с кандидати по
съответната обява). Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който са към
момента на кандидатстване.
Дял II - Създаване на професионална автобиография (CV)
Чл.12. Платформата Ви дава възможност да създадете и съхраните една или повече
професионални автобиографии (CV-та), генерирани спрямо въведените лични данни в
системата на платформата careerhub.bg. Можете да изпращате всяко от тези професионални
автобиографии (CV), по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви. Вие

преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в
съответните автобиографии (CV-та).
Чл.13. При създаване на автобиография (CV) Вие имате възможност, по Ваша преценка, да
включите следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, образование
и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене
на езици и друга допълнителна информация, попълнена от Вас.
Чл.14. Във всяко отделна професионална автобиография (CV) Потребителят има възможността
да включи отделно подбрани секции от въведените лични данни в платформата careerhub.bg
без Работодателят да има видимост до други секции от профила на Потребителят.
Чл.15. Ако не желаете да попълните някоя от секциите, можете да я пропуснете или вместо
стандартно предложените форми да създадете Ваша автобиография извън Платформата и да я
съхраните и изпращате чрез предвидените за това функционалности в Платформата.
Дял III - Съхраняване на ваши файлове
Чл.16. Вие имате възможност да съхранявате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или
други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно
дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт и да изпращате към
Работодателите. Услугите на CareerHub и предоставените в Платформата функционалности не
са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на
чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез
Платформата към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща
специални категории данни и/или чувствителни данни (виж Специални
категории/чувствителни данни).
Дял IV - Съобщения, част от кандидатура по позиция
Чл.17. При кандидатстване заедно с прикачените Автобиографии (CV-та) и файлове имате
възможност да изпратите съобщение към Работодателя. Съобщението съдържа свободен
текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас,
да включите в него.
Дял V - Кореспонденция, жалби и сигнали
Чл.18. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или
други въпроси, отправени в комуникация към CareerHub, постъпила чрез електронни форми в
Платформата, чрез обаждания, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, CareerHub
съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
Дял VI - Абонаменти

Чл.19. Платформата дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес
известия за нови обяви, публикувани в Платформата. Услугата може да бъде ползвана само с
регистрация.
Дял VII - Любими
Чл.20. Платформата дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате
възможност да кандидатствате по тях в подходящо за Вас време. По всяко време можете да
добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви. За ползването на тази услуга е
необходимо да имате регистрация.
Дял VIII - Специални категории (чувствителни) данни
Чл.21. Услугите на CareerHub и предоставените в Платформата функционалности не са
предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни.
Чл.22. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Платформата към
Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни
и чувствителни данни като:
(1) данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи,
религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито
Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за
сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши
присъди и нарушения.
(2) документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
Чл.23. CareerHub няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в
Платформата. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на
предоставящото я лице.
Чл.24. Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в
акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през
Платформата.
Дял IX - Резултати от тестове за оценка на умения
Чл.25. CareerHub обработва и визуализира в профила на всеки Потребител резултатите от
направените от него тестове за оценка на умения. Данните остават видими до направата на
нов тест с различен от предишния резултат. При завършването на нов тест, ще имате
възможност да изберете между старите и новите резултати за визуализация в Платформата.
След този избор, нямате право на промяна на визуализирания резултат до направата на нов
тест. Всеки потребител има възможността при желание да скрие информацията от
направените от него тестове за оценка на умения.
Дял X - Други данни

Чл.26. CareerHub може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие
предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в
Платформата, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Раздел II - Данни, свързани с процеса на ползване на Услуги
Глава I - Кандидатстване,История
Чл.27. Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви, при които изпратените от Вас
кандидатури се изпращат автоматично на Работодателя на посочения от тях email адрес.
Чл.28. При кандидатстване изпратената от Вас кандидатура стига автоматично на посочения от
Работодателя email адрес. Всяка кандидатура има уникален номер, видим за Вас и за
Работодателя, който можете да използвате при комуникация относно Вашето кандидатстване.
Чл.29. Секцията “Моите кандидатствания” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от
Вас кандидатури и обявите, по които сте кандидатствали.
Чл.30. В случай на необходимост, тази секция Ви позволява да изтриете изпратена от Вас към
Работодател Ваша кандидатура от неговия акаунт. Изтриването не се отнася до изпратената
кандидатура към работодателя чрез автоматичен email. В тoзи случаи можете да използвате
номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя за заличаване на
изпратените данни.
Чл.31. Кандидатурите се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на
обявата, по която сте кандидатствали, и са налични в секцията “История” и при съответните
Работодатели.
Чл.32. Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно
изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да
поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период
от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и
идентификация на получателя.

Глава II - Тестове за оценка на умения
Чл.33. Тази секция се отнася за тестовете за оценка на умения, които имате право да направите
в платформата ни.
Чл.34. При кандидатстване, изпратената от Вас кандидатура стига автоматично на посочения от
Работодателя email адрес, като в процеса на кандидатстване резултатите от направения от Вас
тест за оценка на умения (ако има такъв) се изпращат автоматично към работодателя.
Чл.35. При завършването на нов тест, ще имате възможност да изберете между старите и
новите резултати за визуализация в Платформата. След този избор, нямате право на промяна
на визуализирания резултат до направата на нов тест.

Глава III - Логове, свързани със сигурност, поддръжка и др.
Чл.36. В Платформата се използват логове със следните цели:
(1) За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на
технически проблеми;
(2) За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
(3) Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни
волеизявления).
(4) Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично
блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1
/една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през
мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
(5) Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application
Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за
установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от
посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да
съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и
устройство.

Цели на обработването на лични данни
Чл.37. КариърХъб ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за
целите, предвидени в настоящия Правилник за поверителност и в Общите условия за ползване
на услугите, които могат да бъдат:
(1) Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на
Услугите между Вас и КариърХъб ООД;
(2) Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други
ползватели на Услугите, трети лица и КариърХъб ООД;
(3) Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
(4) Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на КариърХъб ООД.

Раздел I - Сключване и изпълнение на договор
Чл.38. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора
между Вас и КариърХъб ООД, включително необходимото за това обработване на данни при
извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите,
достъпни чрез Платформата. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас,
включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или
уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо
обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Раздел II - Легитимен интерес

Чл.39. Това са цели, свързани със законни интереси на КариърХъб ООД и/или трети лица като
други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:
(1) Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата от Ваша
страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите,
решаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени
действия;
(2) Откриване и разрешаване на технически или функционални проблеми;
(3) Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни
въпроси свързани с Услугите;
(4) Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга
кореспонденция;
(5) Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на КариърХъб ООД,
включително и по съдебен ред, и отказване на съдействие при осъществяване и
закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Платформата и/или
засегнати трети страни.
Чл.40. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени
по-горе категории.

Раздел III - Законови задължения
Чл.41. Целите, свързани със спазване на законови задължения на КариърХъб ООД, включват
изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на
информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или
съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните
правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения
на КариърХъб ООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с
предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да
е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Раздел IV - Изрично съгласие
Чл.42. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като
обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното
съгласие.

Срок на съхранение
Чл.43. При съхранението на различните видове данни, КариърХъб ООД прилага генералния
принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за
предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията
на закона.
Чл.44.
Типове данни
(1) Регистрационни

Период на съхранение
За целия период на

Пояснения
Данните Ви идентифицират като страна

данни
(Имена, email и др.)

съществуване и
поддържане на акаунта
и до 1 година след
прекратяване на
регистрацията

(2) Информация за
завършването на
регистрацията и
съгласяването с Общите
Условия и Правилника
за поверителност
(дата и час)

За целия период на
съществуване и
поддържане на акаунта
и до 1 година след
прекратяване на
регистрацията

(3) Автобиографии,
файлове, снимки или
други документи и
информация, съхранени
във Вашия акаунт

До изтриването им от
Ваша страна или до
изтриване на акаунта Ви

(4) Лог, удостоверяващ
изпращането на
кандидатурите до
съответните
Работодатели
(подател, получател,
дата, час, номер на
кандидатура и др., без
съдържанието на
кандидатурата)

За срок от 1 година.
Поради изискванията на
ЗЕДЕУУ, логът се пази за
срок от 1 година (вкл. И
при закриване на
акаунта Ви)

по Договора за предоставяне на Услугите
в Платформата. С цел разрешаване на
възможни спорове, възникнали или
станали известни след прекратяване на
споразумението за ползване на Услугите
и във връзка със ЗЕДЕУУ, тези данни се
съхраняват за период до 1 година след
прекратяване на регистрацията
Данните Ви идентифицират като страна
по Договора за предоставяне на Услугите
в Платформата. С цел разрешаване на
възможни спорове, възникнали или
станали известни след прекратяване на
споразумението за ползване на Услугите
и във връзка със ЗЕДЕУУ, тези данни се
съхраняват за период до 1 година след
прекратяване на регистрацията
По отношение на документи, създадени
чрез и/или съхранени в акаунта Ви
(автобиографии, файлове, снимки и др.),
КариърХъб ООД е доставчик на услуга по
съхраняване на чужда информация
(хостинг) и контролът върху
съхранението на тази информация във
Вашия акаунт е изцяло Ваш.
Съгласно Закона за електронната
търговия (ЗЕТ) КариърХъб ООД няма
задължение да проверява и следи за
противоправно съдържание или за
извършване на противоправни дейности
по отношение на тези данни. В случай,
обаче, че КариърХъб ООД бъде
уведомен за извършването на такава
противоправна дейност или за такова
противоправно съдържание или получи
съответно нареждане от компетентен
държавен орган за КариърХъб ООД
може да възникне задължение да запази
съответното съдържание независимо от
евентуалното му изтриване или от
изтриването на акаунта Ви (чл. 16 от ЗЕТ)
Поради това че изпращането на
кандидатура представлява изпращане на
електронно изявление от Ваша страна
към съответния Работодател, съгласно
ЗЕДЕУУ имаме задължението да
поддържаме лог на факта на изпращане
на изявлението (без неговото
съдържание) за период от 1 година

(5) Моите
кандидатствания
(изпратени от Вас
кандидатури с
прилежащото им
съдържание, вкл.
Прикачени файлове и
др.)

За срок от 6 месеца или
до изтриване от Ваша
страна и/или закриване
на акаунта

(6) Абонаменти за
известия от КариърХъб
ООД

За периода, за който е
активен абонаментът
или до неговото
прекратяване и/или
закриване на акаунта

(7) Автоматичен вход

За период до 6 месеца
от последното влизане в
Платформата
Ако имате регистрация
–до изтриването им от
Вас или до
прекратяване на
регистрацията
Ако нямате регистрация
– до 6 месеца от
последното влизане в
платформата
До изтриването им от
Вас или до
прекратяване на
регистрацията Ви.
За период от 1 година от
последното влизане или
до закриване на акаунта

(8) Бързи търсения

(9) Настройки

(10) Лог за влизане в
акаунта
(Дата и час на влизането
в акаунта, метод на
влизане, IP адрес)
(11) Системни логове
(дата, час, IP адрес, URL,
информация за версия
на браузър и устройство
и други)

(12) Кореспонденции,
жалби, сигнали,
входящи телефонни

За период от 1 година

Кореспонденции, жалби
и сигнали се съхраняват
за срок до 5 години.

Кандидатурите се съхраняват за период
от 6 месеца от датата на публикуване на
обявата, по която сте кандидатствали, и
са налични в секцията „Моите
кандидатствания“ и при съответните
Работодатели. При изтриване на
кандидатури и/или закриване на акаунт
преди този срок не се изтрива цялото
съдържание във връзка с тях. Ако
желаете данните от кандидатстването Ви
да бъдат изтрити, трябва да се свържете
с Работодателя, получил автоматично
съобщение на посочения от тях email
адрес.
Платформата дава възможност да се
абонирате и получавате на Вашия email
адрес известия от КариърХъб ООД.
Услугата може да бъде ползвана само с
регистрация. Абонаментът може да бъде
прекратен по всяко време.
Тази опция Ви дава възможност да
влизате автоматично в Платформата от
устройство, на което сте избрали това.
Тази опция Ви дава възможност да
повтаряте Ваши търсения, вместо да ги
въвеждате всеки път. Функционалността
може да бъде ползвана с или без
регистрация. Съхраняват се бързи
линкове за повтаряне на последните 10
търсения

В тази категория попадат настройки като
избор на език и др.

Този лог дава възможност да бъдат
установени и автоматично блокирани
нерегламентирани опити за достъп до
акаунти.
Сървърни логове, логове на устройства
за защита на сигурността (Web
application Firewalls) и други устройства,
попадащи в тази категория. Тези логове
са необходими за установяване на
технически проблеми и/или откриване
на злонамерени действия.
С цел разрешаване на подадени жалби,
сигнали, спорове, запитвания, искания
или други въпроси, отправени в

обаждания

С цел подсигуряване на
надеждността на
услугата, входящи
телефонни разговори се
съхраняват в срок до 3
месеца

комуникация към Нас, постъпила чрез
електронни форми в Платформата, чрез
обаждания към телефонната централа
на КариърХъб ООД, чрез изпращане по
регулярна или електронна поща, Ние
съхраняваме и обработваме тази
информация, както и резултата от това
обработване. Предвид давностните
срокове съгласно българското
законодателство с цел разрешаване на
възникнали спорове, тази информация
се съхранява за период до 5 /пет/
години.

Чл.45. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни
и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от
посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство
пред всички институции. Посочените срокове могат да бъдат променени в случай, че бъде
установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото
законодателство.

Резервни копия (Backup)
Чл.46. С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по
технически причини, в Платформата се прилага политика за запазване на резервни копия на
данните. Максималният срок за актуализация (вкл. Изтриване на данни) на всички резервния
копия е 30 дни.

Предоставяне на информация
Чл.47. КариърХъб ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв начин,
освен в описаните в този Правилник за поверителност, Общите условия и предвидените в
закона случаи.
Чл.48. Съхранените в Платформата документи и информация са достъпни само за Вас. При
кандидатстване по дадена позиция, Вие сами решавате каква информация и на кои
Работодатели да изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично достига до
посочения от Работодателя email адрес. От този момент Работодателят, съгласно Правилника,
става „Администратор“ на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е
да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху
наша инфраструктура, съгласно Правилника право да се разпорежда с тях има единствено
„Администраторът“ (Работодателят). Поради тази причина искания във връзка с вече
изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.
Чл.49. Настоящият правилник се отнася за съхранението и обработването на лични данни от
Наша страна. Когато изпратите кандидатура към Работодател, по отношение на получените от

Работодателя данни се прилага Правилника за поверителност за Юридически лица, според
който Работодателят става Администраторът на лични данни.
Чл.50. КариърХъб ООД не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати
или последваща комуникация и договаряне на условия. КариърХъб ООД няма контрол върху
начина, по който Работодатели обработват Вашите лични данни. Изключение прави случай, в
който Работодател е заплатил за Услуга подбор на персонал по дадена позиция. При такова
условие, Ние може да обработваме Ваши данни само за периода на подбор по дадена
позиция. Данните се заличават в момента на прекратяване на Услугата.

Раздел I - Доставчици и подизпълнители
Чл.51. КариърХъб ООД използва подизпълнители и доставчици на услуги, при работата с които
Ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с
настоящия Правилник за поверителност и Общи условия.

Раздел II - Трети лица
Чл.52. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:
(1) Когато това е предвидено в закон;
(2) Ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен
орган;
(3) Когато сме получили Вашето изрично съгласие за това;
(4) Когато това се налага за защитата на права и законни интереси на КариърХъб ООД
и/или други потребители на Услугите.

Раздел III - Промяна на собственост
Чл.53. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на
лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително по email.

Право по отношение на личните данни
Правилникът предвижда следните права:

Раздел I - Право на информираност
Чл.54. Настоящият Правилник има за цел да Ви информира подробно за обработването на
Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

Раздел II - Право на достъп
Чл.55. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни,
достъп до тях и информация относно обработването и правата Ви във връзка с това.

Раздел III - Право на коригиране
Чл.56. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни в случай, че те са непълни или
неточни.

Раздел IV - Право на изтриване
Чл.57. Вие имате право да поискате изтриване на Вашите данни, освен в случаите, в които за
тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Глава I - Изтриване на автобиографии, файлове и други
Чл.58. Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във
Вашия акаунт документи по всяко време. Това не води до изтриване на вече изпратени като
част от кандидатури документи.

Глава II - Изтриване на изпратени кандидатури
Чл.59. В случай на необходимост, в Секцията История на кандидатстванията имате възможност
да изтриете изпратена от Вас към Работодателя Ваша кандидатура от неговия акаунт. При
изтриване на кандидатура не всички лични данни, част от нея, се премахват. Ако желаете
данните от кандидатстването Ви да бъдат изтрити, трябва да се свържете с Работодателя,
получил автоматично съобщение на посочения от тях email адрес.
Чл.60. Поради това, че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно
изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението
да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за
период от 1 година. Логът съдържа дата на изявлението, име и email адрес на подателя, и
идентификация на получателя, номер на кандидатурата.

Глава III - Закриване на акаунт
Чл.61. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време чрез
предвидената за това функционалност.
Чл.62. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е
необходимо да направите това преди неговото закриване.

Чл.63. След закриване на акаунта, всички данни в него се изтриват. Във връзка с нашите
задължения, отговорности и изисквания на закона, за период от 1 година се съхраняват:
(1) Информация за създаване на акаунта – с цел разрешаване на възможни спорове,
възникнали и станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на
Услугите.
(2) Лог за изпратени кандидатури от Вас към Работодател – поради това, че изпращането
на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към
Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на
изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 година. Логът
съдържа дата на изявлението, име и email адрес на подателя, и идентификация на
получателя.
Чл.64. Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат
да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни
органи при упражняване на техните контролни правомощия или компетентен съд в случай на
възникнало съдебно производство, налагащо запазване на данни за по-дълъг от посочените
срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички
инстанции.
Чл.65. С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по
технически причини, в Платформата се прилага политика за запазване на резервни копия на
данните. Максималният срок за актуализация (вкл. Изтриване на данни) на всички резервния
копия е 30 дни.

Глава IV - Право на ограничаване във връзка с обработването на данни
Чл.66. Правилникът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични
данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Глава V - Право на уведомяване на трети лица
Чл.67. В случай, че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши
лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши лични данни, по
отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични
данни.
(1) Важно: КариърХъб ООД не е посредник при взаимоотношенията между Вас и
Работодателят. При кандидатстване Вие сами изпращате Вашата кандидатура към
Работодателят и Работодателят, съгласно Правилника за поверителност за Юридически
лица става, „Администратор“ на данните, които сте му изпратили.

Глава VI - Право на преносимост на данните
Чл.68. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят
за Вас, в структуриран вариант, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни
за друг администратор по Ваша преценка.

(1) Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Платформата данни, както
и за всички последствия от предоставянето им на други администратори, е изцяло
Ваша.

Глава VII - Право за оттегляне на съгласие
Чл.69. Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на лични
данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга
законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на
оттеглянето му.
Чл.70. При услуги като абонамента за обяви по email, е предвидена възможност за
прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

Глава VIII - Право на възражение
Чл.71. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на
легитимен процес.
Чл.72. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е
основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за
обработването, или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции, ще Ви информираме за това.

Глава IX - Право на жалба до надзорен орган.
Чл.73. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването
на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на
личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните
данни.

Раздел V - Точност на Информацията
Чл.74. КариърХъб ООД не носи отговорност за верността на предоставените от Вас лични
данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на
физическите лица, представили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна за
установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се
задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не
нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други
техни права.

Раздел VI - Длъжностно лице по защита на данните
Чл.75. Въпроси и искания с упражняване на правото по защита на Вашите лични данни, можете
да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на КариърХъб ООД:
Длъжностно лице по защита на личните данни: Лъчезар Йорданов
Адрес за кореспонденция: гр.София, кв. Студентски град, ул. акад. Жак Натан 10, партер
Email: dpo@careerhub.bg

Юридически лица
/Последна актуализация: 17.02.2022г/

Въведение
Чл.1. КариърХъб ООД цени поверителността и сигурността на своите потребители. Този
документ съдържа Правилника за поверителност („Правилник“) за юридически лица –
работодатели („Работодател“/“Вие“/„Вас“) на платформата careerhub.bg („Платформата“),
както и всички сайтове, приложения и услуги („Услуги“), притежавани от КариърХъб ООД.
Чл.2. careerhub.bg се притежава от КариърХъб ООД, ЕИК: 206218506, с адрес на управление: гр.
София, р-н Студентски, ц.к. Студентски град, ул. Жак Натан №10.
Чл.3. Правилникът описва всички видове информация, която събираме от Работодателите,
използващи нашите услуги, както и методите, по които събираме, обработваме и защитаваме
събраната информация. Използвайки услугите ни, Вие се съгласявате с методите на работа със
събраната информация, описани в Правилника. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не
използвайте услугите ни. Всеки път, когато използвате услугите ни, текущият Правилник се
прилага. При промяна на Правилника, промените ще бъдат публикувани тук.
Чл.4. При обработване на лични данни, КариърХъб ООД спазва всички приложими към
дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само,
Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Чл.5. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез
която можете да бъдете идентифицирани. Обработването на лични данни („Обработване“) е
всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на
личните данни с автоматични или други средства.
Чл.6. Ако имате въпроси, касаещи Правилника за поверителност, можете да се свържете с
длъжностното лице по защита на личните данни – Лъчезар Йорданов – на email:
dpo@careerhub.bg.

Лица, чиито данни се обработват
Чл.7. Във връзка с предоставените Услуги, КариърХъб ООД обработва информация относно
следните видове лица:
(1) Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица;
(2) Работодатели – юридически лица, регистрирани в Платформата;
(3) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт (административен
контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)

Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

Раздел I - Данни, които Вие предоставяте
Чл.8. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Платформата.
Данните, предоставянето на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да
предоставим съответната Услуга или част от нея.

Глава I - Регистрация/Създаване на фирмен профил
Чл.9. При създаването на фирмен профил в Платформата се изисква информация за
Работодателя, Представители на Работодателя, Лица за контакт, Длъжностно лице по защита
на данните по смисъла на Регламента (ако има такова). В допълнение се съхранява
информация за извършването на запитването за регистрация и приемането на Условията (дата
и час).
Чл.10. Данните, които се предоставят от Вас при регистрация и потвърждаване на профил,
добавяне на Представители и лица за контакт, могат да бъдат:
(1) Работодатели – име на физическо лице – Работодател, име на Юридическо лице, адрес
на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция, телефон, email
адрес), ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер, номер на банкова сметка и др.
(2) Представители на Работодатели – име на физическо лице – Представител, длъжност,
служебен телефон, служебен email адрес и др.
(3) Лице за контакт – име на физическо лице, длъжност, служебен телефон, служебен
email адрес и др.

Глава II - Договори, декларации и др.
Чл.11. Обменени между Вас и КариърХъб ООД документи, свързани със сключването и
изпълнението на договора (допълнителни споразумения, пълномощни, декларации, фактури и
др.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт,
саморъчен/електронен подпис и др.

Глава III - Кореспонденция, жалби и сигнали
Чл.12. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или
други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез функционалности на
Платформата, обаждания към КариърХъб ООД, изпращане по регулярна или електронна поща,
Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Глава IV - Специални категории (чувствителни) данни

Чл.13. Услугите на КариърХъб ООД и предоставените в Платформата функционалности не са
предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по
смисъла на чл.9 и чл.10 от Регламента. Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши
обяви да изпращат такива данни посредством Платформата. КариърХъб ООД не е длъжен и не
следи за наличието на посочените тук данни в Платформата.

Глава V - Други данни
Чл.14. КариърХъб ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите,
когато Вие предоставите доброволно такива данни.

Раздел II - Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Глава I - Договорна и финансова информация
Чл.15. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите
между Вас и КариърХъб ООД, е възможно обработването на следните данни:
(1) Информация относно договорните уговорки;
(2) Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при
валидация на формен профил и ползване на платени услуги в Платформата,
информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);
(3) Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;
(4) История и информация за заявените Услуги;
(5) История и информация за използването на Услугите;
(6) Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

Глава II - Настройки и известия
Чл.16. При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща),
улесняващи Вашата работа с Платформата. КариърХъб ООД обработва съответната
информация за тази цел.

Глава III - Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни.
Чл.17. КариърХъб ООД предоставя технологична възможност за получаване на кандидатури по
публикувани от Вас на посочен от Вас email адрес, като с приемането на Условията,
Работодателят (в ролята на „Администратор“) възлага на КариърХъб ООД (в ролята на
„Обработващ“) да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, при
стриктно спазване на Условията и съгласно Вашите инструкции, съгласно Споразумението за
обработване на лични данни.
Чл.18. Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши
Представители инструкции посредством функционалностите на Платформата, както и за
действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури).

Чл.19. Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието,
дата, час и др.

Цели на обработване на лични данни
Чл.20. КариърХъб ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за
целите, предвидени в настоящия Правилник и Общите Условия за ползване на Услугите, които
могат да бъдат:
(1) Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на
Услугите между Вас и КариърХъб ООД;
(2) Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други
ползватели на Услугите, трети лица и КариърХъб ООД;
(3) Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
(4) Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на КариърХъб ООД.

Раздел I - Сключване и изпълнение на договор
Чл.21. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора
между Вас и КариърХъб ООД, включително необходимото за това обработване на данни при
извършване на молба за регистрация, създаване на фирмен профил и дейностите по
предоставяне на Услугите. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас,
включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или
уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо
обработване на част или всички посочени по-горе категории данни.

Раздел II - Легитимен процес
Чл.22. Целите на легитимните интереси на КариърХъб ООД или на трети лица (други
ползватели на Платформата (Кандидати, Работодатели, Представители на Работодатели, лица
за административен контакт и нерегистрирани потребители на Платформата), служители на
КариърХъб ООД и негови подзипълнители и доставчици на услуги), включват:
(1) Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата от Ваша
страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите,
разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени
действия;
(2) Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
(3) Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни
въпроси, свързани с Услугите;
(4) Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга
кореспонденция;
(5) Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на КариърХъб ООД,
включително и по съдебен ред, и отказване на съдействие при осъществяване и
закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Платформата и/или
засегнати трети страни.

Чл.23. За тези цели е възможно да е необходимо обработването на част или на всички
посочени по-горе категории.

Раздел III - Законови задължения
Чл.24. Това са цели като:
(1) Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и
съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на
данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
(2) Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или
предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от
компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за
осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при
изпълнение на законовите задължения на КариърХъб ООД да Ви уведомява за
различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със
защитата на данните Ви и др.
(3) Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и
други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със
Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими
задължения.
Чл.25. За тези цели е възможно да е необходимо обработването на част или на всички
посочени по-горе категории .

Раздел IV - Изрично съгласие
Чл.26. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като
обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното
съгласие.

Срок за съхранение
Чл.27. Тук може да намерите информация за максималните срокове на съхранение на
различните видове данни. При съхранение на данни, Ние прилагаме генералния принцип за
съхранение на данни в минимален обем и за срок, не по-дълъг от необходимото за
предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията
на закона.
Чл.28.
Вид данни
(1) Данни във връзка с регистрация на
фирмен акаунт, потребители,
допълнителни потребители, контакти и
информация за приемане на Условията

Период на съхранение
За периода на поддържане на акаунта в
Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване
на регистрацията

(дата, час и др.); договори, декларации и
др.
(2) Настройки
(3) Фактури и друга финансова
информация (вкл. данни за Работодател и
Представители на Работодател)

(4) Кореспонденция, искания, жалби и
сигнали

До изтриването им от Вас или до прекратяване на
регистрацията Ви.
За периода на поддържане на акаунта в
Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване
на регистрацията, или до 10 /десет/ години,
считано от началото на годината, следваща тази,
през която се дължи плащане на задължението
за съответната година
За периода на поддържане на акаунт в
Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване
на регистрацията. С цел подсигуряване
надеждността на услугата, входящи телефонни
обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/
месеца

Чл.29. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни
и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от
посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство
пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде
установено различно изискване за запазване на информация съгласно действащото
законодателство.
Чл.30. Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между Работодател и негови
Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че
информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители
е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервни копия (Backup)
Чл. 31. С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по
технически причини, в Платформата се прилага политика за запазване на резервни копия на
данните. Максималният срок за актуализация (вкл. Изтриване на данни) на всички резервния
копия е 30 дни.

Предоставяне на информация
Чл.32. КариърХъб ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин,
освен описаните в този Правилник, Общите Условия и предвидените в закона случаи.

Раздел I - Работодателят и Представителите на Работодателя

Чл.33. Данните във фирмения профил на Работодателя, както и данните за Представителите,
заявените услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за
негови Представители.

Раздел II - Доставчици и подизпълнители
Чл.34. КариърХъб ООД използва подизпълнители и доставчици на услуги. При работата си с
подизпълнители и доставчици, КариърХъб ООД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани
нашите инструкции, в съответствие с настоящия Правилник за поверителност и Общи Условия.

Раздел III - Трети лица
Чл.35. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:
(1) Ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен
орган;
(2) Когато сме получили Вашето изрично съгласие за това;
(3) Когато това се налага за защитата на права и законни интереси на КариърХъб ООД
и/или други потребители на Услугите.

Раздел IV - Промяна на собственост
Чл.36. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на
лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително по email.

Права по отношение на личните данни
Регламентът предвижда следните права за юридически лица:

Раздел I - Право на информираност
Чл.37. Настоящия Правилник има за цел да Ви информира подробно за обработването на
Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

Раздел II - Право на достъп
Чл.38. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни,
достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това

Раздел III - Право на коригиране
Чл.39. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или
неточни.
Чл.40. Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на
Работодателя.

Раздел IV - Право на изтриване
Чл.41. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното
обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Раздел V - Право на ограничаване във връзка с обработването на данни
Чл.42. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични
данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Раздел VI - Право за уведомяване на трети лица
Чл.43. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши
лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на
коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Раздел VII - Право на преносимост на данните
Чл.44. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят
за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене, формат, както и да използвате тези данни
за друг администратор по Ваша преценка.

Раздел VIII - Право да не бъдете обект на решение, основаващо се
единствено на автоматизирано обработване
Чл.45. Включва профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин
Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото
законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи
гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни процеси.
Чл.46. При предоставяне на Услуги в Платформата не се използват технологии, попадащи в
тази категория.

Раздел IX - Право на оттегляне на съгласие
Чл.47. Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични
данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга
законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на
оттеглянето му.

Раздел X - Право на възражение
Чл.48. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на
легитимен процес.
Чл.49. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако
е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания
за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции, ще Ви информираме за това по email.

Раздел XI - Право на жалба до надзорен орган
Чл.50. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването
на лични данни, отнасящо се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на
личните данни. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните
данни.

Точност на информацията
Чл.51. КариърХъб ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не
извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите
лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена
измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при
предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не нарушавате правата на други
лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Длъжностно лице по защита на данните
Чл.52. Въпроси и искания с упражняване на правото по защита на Вашите лични данни, можете
да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на КариърХъб ООД:
Длъжностно лице по защита на личните данни: Лъчезар Йорданов
Адрес за кореспонденция: гр.София, кв. Студентски град, ул. акад. Жак Натан 10, партер
Email: dpo@careerhub.bg

