СЪГЛАСИЕ
за обработка на лични данни
Долуподписаният/ната ______________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
с документ за самоличност № ______________ издаден на _______________от ______________,
адрес за кореспонденция ____________________________________________________________
_______________________________________________телефон за връзка_______________, като
субект на лични данни в Министерство на отбраната (МО) - военно формирование 24850;
БУЛСТАТ 12901100310227
1. С настоящото давам съгласието си за обработката на личните ми данни, като предоставям
доброволно личните си данни за МО и потвърждавам, че давам това съгласие, действайки сам и в собствен
интерес. Съгласието е дадено от мен за целите на военно формирование 24850.
2. Съгласен/а съм личните ми данни, съдържащи се в представените от мен автобиография,
диплома за завършено образование и други изискващи се и предоставени от мен документи, да бъдат
обработвани като документална и електронна форма от различни държавни структури, ако това се изисква
от законодателството на Република България, както и на трети лица, съгласно регистъра на дейностите в
МО. Това съгласие се дава за периода до изтичане на срока за съхранение на личните данни или на
документите, съдържащи посочената информация, определени в съответствие със законодателството на
Република България. В случай на злоупотреба с предоставените от мен данни, съгласието може да си го
оттегля с писмено заявление.
3. Запознат/а с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 2016 година предоставена
от военно формирование 24850 и с правата ми на субект на личните данни съгласно Регламента, както и
за координатите във връзка с длъжностното лице по защита на данните в военно формирование 24850
неразделна част от настоящото съгласие;

Дата: ...............20......г.

Подпис: …………………

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 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 (Общия регламент
за защита на данните)
Данни относно администратора на лични данни Военно формирование 24850 е администратор на лични данни. Цялостната дейност
по подбор на кандидати за работа се организира от Главен специалист „Личен състав“.
Цел на обработването и правно основание Личните данни на кандидатите за работа се обработват за целите на процесите за
провеждане на подбор на кандидати за работа във Военно формирование 24850 на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на
данните. Личните данни се обработват с цел изпълнение на изискванията на Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Обработване на лични данни в процеса по подбор В процеса по подбор се обработват документи, като: автобиография, диплома за
завършено образование, сертификати, други удостоверителни документи, които съдържат лични данни относно идентичността, образованието и
трудовия опит на кандидата за работа.
Лица, обработващи лични данни във Военно формирование 24850 Достъп до личните данни на кандидати за работа имат
определени от началника на Военно формирование 24850 длъжностни лица при изпълнение на задълженията им. Военно формирование 24850 не
предоставя лични данни на кандидати за работа на трети лица.
Срок за съхранение на личните данни Срокът за съхранение на лични данни е 1 (една) година, считано от края на годината, в която
е приключил подборът, освен при изрично желание личните данни на кандидата да се обработват само за участие в конкретен подбор. Личните
данни се унищожават в срок до 3 (три) месеца, след изтичане на срока за съхранение. Лични данни, предоставени само за конкретен подбор, се
унищожават незабавно след приключването му.
Права на кандидатите за работа във Военно формирование 24850 Кандидатите за работа имат право на достъп, коригиране,
изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от
Общия регламент за защита на данните, както и на преносимост на данните, когато същите са предоставени в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин от Военно формирование 24850. Във връзка с упражняването на
посочените по-горе права кандидатите за работа могат да отправят искания до Военно формирование 24850. Военно формирование 24850
информира кандидата за работа за предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 (един) месец от получаване на
заявлението. При не предприемане на действия по отправено заявление Военно формирование 24850 информира кандидата писмено. Кандидатите
за работа имат право писмено до началника на Военно формирование 24850 по всяко време да оттеглят съгласието си, удостоверяващо съгласието
за обработване. Считано от датата на оттегляне на съгласието, подадените от кандидата документи, няма да бъдат обработвани от длъжностните
лица във Военно формирование 24850. Личните данни, предоставени преди оттеглянето на съгласието, до изтичане на установения срок за
съхранение се съхраняват във Военно формирование 24850, освен при изрично желание на кандидата за работа те да бъдат изтрити. Кандидатите
за работа имат право на жалба във връзка с обработването на техните лични данни.
Изискване за предоставяне на лични данни Предоставянето на лични данни е необходимо за участие в процедурите за подбор и за
сключването на трудов договор с Военно формирование 24850. В случай че кандидатите за работа не предоставят лични данни, няма да могат да
участват в процедурите по подбор и назначаване във Военно формирование 24850.
Координати на администратора Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: п.к. 6059, с.
Змейово, военно формирование 24850. Длъжностно лице по защита на данните е Теодор Иванов, електронен адрес: t.ivanov@mod.bg.

