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Уведомление на EY България относно 
поверителното третиране на лични данни при 
подбор на персонал  
 
Последна актуализация: 1 септември 2020 г. 

Въведение 

Целта на настоящото уведомление за поверителност при подбор на служители е да Ви 
информира относно практиките, които EY в България следва във връзка с обработването 
на личните данни на кандидатите за работа. 

Кой е администраторът на лични данни 
 

Администраторът на Вашите лични данни е фирмата–член на EY в България, която 
отговаря за рекламираната позиция и до когото сте адресирали кандидатурата си за 
работа. Това е или „Ърнст & Янг България“ ЕООД, „Ърнст & Янг Одит“ ООД или 
Адвокатско съдружие „Ърнст & Янг“. 
 
При подбор за някои длъжности може да се окаже, че всички или някои от трите 
дружества на EY в България (изброени по-горе) действат в качеството на съвместни 
администратори на лични данни, като в този случай дружеството, носещо главната 
отговорност за обработка на Вашите данни и за удовлетворяване на искания във връзка с 
личните данни, е „Ърнст & Янг България“ ЕООД. 
 

Интересувате се от работа в EY 

Ние обработваме личните Ви данни в случаите когато Вие изпращате автобиографията си 
(и други документи по Ваш избор) (i) директно на някой от нашите служители, отговорен 
за подбора на персонала, (ii) на служител на EY, който след това препраща 
автобиографията Ви към отговорните лица в EY или (iii) когато по друг начин 
кандидатствате за работа в EY посредством трета страна (като например агенция за 
подбор на персонал). 

Предоставянето на личните Ви данни става, във всеки един момент, по Ваш избор. Ако ни 
помолите да изтрием личните Ви данни от нашите системи, ние ще се съобразим с 
молбата Ви незабавно, освен ако нямаме правно или нормативно основание да 
съхраняваме Ваши лични данни за определен по-дълъг период. 

Вие носите отговорност да ни изпратите точна и вярна информация за Вас и да я 
поддържате актуална. 
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Цели и правно основание за обработка на лични данни 

Ние обработваме личната Ви информация за следните цели: 

• Осъществяване на връзка с Вас и извършване на подбор за свободни работни места,  
• Оценяване на пригодността Ви за позицията, за която сте кандидатствали, отправяне 

на оферта за работа и преговори за сключване на договор, и 
• Връзка с Вас за бъдещи потенциални позиции, които биха могли да представляват 

интерес за Вас. 

В случаите когато ние се свържем с Вас директно или чрез агенция за подбор на 
персонал, ние обработваме личните ви данни на база на нашия легитимен интерес да 
идентифицираме и привлечем таланти и да извършим подбор за свободни работни места. 
В осъществяването на контакта с Вас ние се водим от принципи за пълна 
конфиденциалност и използваме личните Ви данни, давайки приоритет на Вашите права 
за лична неприкосновеност пред нашия интерес да ви наемем на работа в EY.  

Правното основание, на което разчитаме при обработката на личните Ви данни в 
контекста на позицията, за която сте кандидатствали, е вашето съгласие, изразено с 
ясното действие на изпращане на Вашата информация, за целите на подбора, който EY 
извършва.  

При по-напреднал етап на преговори (при изпращане на оферта за работа), 
обработването на личните Ви данни е поради необходимостта от предприемането на 
определени стъпки (във връзка с Вашата кандидатура за работа) преди подписването на 
договор. 

Правното основание, на което разчитаме при обработката на личните Ви данни за 
бъдещи позиции, които биха могли да представляват интерес за Вас, е Вашето съгласие. 
Ако желаете да разглеждаме кандидатурата Ви за бъдещи позиции, моля потвърдете това 
като ни изпратите имейл на talent@bg.ey.com. 

Ние нямаме никакво намерение да обработваме Ваши чувствителни лични данни. Ако все 
пак, като част от информацията, която сте ни изпратили, когато сте кандидатствали за 
работа, ни изпратите някакви чувствителни данни, правното основание, на което се 
позоваваме да обработваме тези лични данни (като например информация за здравето, 
религиозна или етническа принадлежност), са нашите правни задължения, свързани със 
трудовото право и защитата на Вашите основни права. 

Кой има достъп до Вашите лични данни? 

Достъпът до Вашата лична информация е ограничен до екипа за подбор на персонал на 
EY в България и до мениджъра/ съдружника от съответния отдел на дружеството, 
отговорни за подбора. 

mailto:talent@bg.ey.com
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Трансфер на лични данни 

Възможно е да споделим личните Ви данни за целите на набирането на персонал с 
дружествата на EY в България. Ние предприемаме необходимите технически и 
организационни мерки за сигурност, за да гарантираме безопасността и 
неприкосновеността на личните данни, които се предават в рамките на глобалната 
организация на EY. EY е въвела обвързващи корпоративни правила (ОКП), които 
дават възможност за глобални трансфери в рамките на EY организацията на лични 
данни с произход от ЕИП в съответствие с приложимите европейски закони за 
поверителност на личните данни. ОКП изискват всички дружества на EY, навсякъде по 
света, да използват едни и същи стандарти за защита на личните данни. Можете да 
получите достъп до нашите ЗКП на www.ey.com/bcr.  

Съхраняване на личните данни  
 

Всички лични данни, предоставени от Вас при кандидатстване за конкретна свободна 
длъжност, освен ако не бъдат изтрити по-рано по Ваше искане, ще бъдат съхранявани 
от EY за период от шест месеца след вземане на решението за назначаване на 
служител на съответната длъжност, за която е извършван подбора.   

Ако сте проявили интерес към бъдещи позиции в EY, ние ще съхраняваме данните Ви 
до назначаването Ви на работа в EY. Имайте предвид обаче, че данните Ви няма да се 
съхраняват повече от 36 месеца след последния ни контакт с Вас. 

Препоръки 
 

При предоставяне на каквато и да е информация относно трети страни или лица, 
които Ви препоръчват, Вие носите отговорност да получите тяхното съгласие за 
изпращане на личните им данни на EY и гарантирате, че те са наясно, че данните им 
ще бъдат използвани от EY за целите на оценката на Вашата кандидатура за работа 
при нас. 

Сигурност  
 
EY гарантира, че Вашата лична информация се съхранява при спазване на приети 
стандарти за технически мерки и политики за сигурност, които защитават 
информацията. EY съхранява личните данни на кандидатите за работа, като ги 
предпазва от рискове като неоторизиран достъп, неправилно използване или 
разкриване, неоторизирана модификация и незаконно унищожаване или случайна 
загуба. 
 
Всички служители на EY и всички трети страни, с които EY се ангажира да обработва 
Вашите лични данни, са длъжни да спазват поверителния им характер. 

http://www.ey.com/bcr
https://www.ey.com/en_gl/privacy-policy-taleo#accordion-content-01080361607-15
https://www.ey.com/en_gl/privacy-policy-taleo#accordion-content-01080361607-19
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Връзка с нас, подаване на искания или оплаквания   
 
Ако имате някакви въпроси, желаете да упражните свое право или да подадете жалба, 
моля, свържете се с нас: гр. София, Полиграфия офис център, бул. „Цариградско 
шосе”, 47А, ет. 4, телефон: 00359 81 77 100, имейл адрес: dpo@bg.ey.com. 
 
Освен това, можете да се свържете със служителя, отговорен за подбора на 
персонала на EY директно по имейл или по телефона. 
 
Ако не сте доволни от начина, по който EY е разрешил проблема Ви, имате право да 
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в България. Можете да 
сезирате и компетентния съд. 
 
Допълнителна информация за начина, по който обработваме личните Ви данни, можете 
да намерите на www.ey.com/privacy.  
 

https://www.ey.com/en_gl/privacy-policy-taleo#accordion-content-01080361607-23
mailto:dpo@bg.ey.com
http://www.ey.com/privacy

