ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БИВШИ
СЛУЖИТЕЛИ/СТАЖАНТИ НА ОББ АД
ОББ АД (наричана по-долу ОББ/ Банката), е дружество, регистрирано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище в гр. София, и адрес на управление бул.
„Витоша“ № 89Б. За гарантиране на максимална сигурност и законосъобразност на процесите,
свързани с обработване на Вашите лични данни, ОББ е назначило служител, отговарящ за
защита на личните данни, към когото може да се обърнете по въпроси, свързани с обработването
на Вашите лични данни, на dpo@ubb.bg.
Защитата на Вашите лични данни е важна за Банката. Ние сме предприели необходимите
организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен,
подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация за обработване на лични данни е
пояснено за какви цели и на какви основания ще обработваме Вашите лични данни.
Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече
подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни. Без значение за какви цели и
на какви основания се обработват личните Ви данни, ОББ ще се отнася към тях с еднаква грижа.
Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете
да ги упражнявате.
1. Субекти на лични данни
Тази Информация за поверителност на ОББ има за цел да Ви информира за начина, по който
ОББ обработва личните Ви данни в качеството Ви на:

-

Служител с прекратено трудово правоотношение (бивш служител, пенсионер);

-

Стажант с прекратен стаж.

2. Категории лични данни
В качеството си на администратор на Вашите лични данни ОББ обработва следните категории
лични данни:







Идентификационни данни;
Договорна и финансова информация;
Потребителски профили (напр. индивидуален номер (U-номер, J-номер), имейл,
потребителско име (акаунт) и др.);
Данни за контакт;
Социална идентичност (напр. образование, квалификация и др.);
Здравословно състояние – за остатъка на предвидения законов срок за съхранение
на такава информация след прекратяване на отношенията с Банката.

3. Основания за обработване на личните данни
ОББ обработва Вашите лични данни при наличие на едно от следните основания:




Когато обработването е необходимо, за да се изпълни ангажимент или се изисква по
силата на специален закон, указ или постановление;
В случай че сте дали изричното си съгласие, доколкото характерът на отношенията Ви с
Банката и приложимото законодателство позволяват това;
Поради законен интерес от страна на Банката или на Вас самите като Субект на данни.

4. Цели за обработването на лични данни
В качеството си на администратор на Вашите лични данни ОББ извършва обработка на Вашите
лични данни след прекратяване на правоотношенията с Вас за целите на спазване на редица
законови задължения по трудовото, осигурително и данъчно законодателство.
5. Срок за съхраняване на лични данни
Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани за по-дълго, отколкото е необходимо. ОББ ще
запази Вашите лични данни, както следва:








Ведомости за заплати, трудов договор и допълнителни споразумения към него, заповеди
за назначаване, заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над
30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудовото
правоотношение, неполучени трудови книжки, дневници и екземпляри от удостоверения
- за срок от 50 (петдесет) години след прекратяване на трудовите Ви правоотношения с
Банката. Този срок е съобразен с Вашия интерес да получите от ОББ информация,
отнасяща се до трудовите правоотношения с Банката.
Вътрешни документи, свързани с трудовото законодателство или законодателството,
регламентиращо банковата дейност, както и свързани с трудовата дейност или
произтичащи от вътрешни правила на Банката; заповеди, разпореждания, съгласие за
участие в обучения, формуляри за оценка на представяне, документи отнасящи се до
провеждане на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа и др. – за
срок от 5 години.
Документация, удостоверяваща трудова злополука или професионална болест – за срок
от минимум 5 години;
Договори, произтичащи от правоотношения, различни от трудовите (граждански,
консултантски и др.) – 5 години;
Болнични листове – за срок от 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща
годината, в която са издадени.

Права на субектите на лични данни.

6.

Като Субект на данни, чиито лични данни се обработват от ОББ, Вие имате определени права,
които може да упражните като подадете заявление за упражняване на право съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни по един от следните начини:
-

на имейл recruitment@ubb.bg – заявлението следва да е подписано с електронен подпис
съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
на адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б, ОББ, Централно управление, дирекция
„Управление на човешките ресурси“, или
във всеки банков клон от мрежата на ОББ.

ОББ Ви гарантира равен достъп и възможност за упражняване на следните права:
А. Право на достъп – По Ваше искане в качеството Ви на Субект на лични данни, Банката е
длъжна да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с Вас, които се
обработват от нея, както и за целите и сроковете, за които се обработват, за получателите или
категорията получатели, на които се предоставят личните Ви данни, за източниците, от които са
получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от Вас.
Б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за
обработване и/или заличаване (изтриване) – По Ваше искане, Банката е длъжна да коригира, да
изтрие или да преустанови обработването на личните Ви данни в случаите, когато обработването
е незаконосъобразно. Банката уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви
данни, за всички корекции и заличавания, направени от нея, както и за случаите на
преустановяване на обработването на личните Ви данни.
В. Право на преносимост на личните данни – В качеството Ви на Субект на лични данни
имате право да поискате да получите свързаните с Вас лични данни, които сте предоставили на
ОББ, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право

да предадете/ прехвърлите тези данни на друг администратор без ОББ да Ви създава пречки,
когато основанието за обработването на личните Ви данни е съгласие или договор, и
обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин.
Г. Право на възражение – В качеството Ви на Субект на лични данни имате право да
подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването на
данните Ви е на основание законен интерес на Банката. Банката разглежда възражението във
възможно най-кратък срок от датата на подаването му и Ви предоставя становището си в
писмена форма. След разглеждане на възражението, Банката принципно преустановява
обработването на личните Ви данни, и уведомява всички заинтересовани страни, на които са
предадени личните Ви данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка.
В някои случаи, обаче, Банката има неоспоримо законово основание да продължи обработването
на личните данни дори и след получаване на възражението Ви (например в случаите на съдебни
дела, наблюдение при съмнения за измама и др.). В тези хипотези ОББ се свързва с Вас, за да
Ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните Ви данни.
Д. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, в случай че
Банката ги обработва на основание Ваше съгласие, което Банката Ви е поискала изрично и сте
предоставили изрично в нарочна декларация. Оттеглянето можете да направите посредством
същата декларация.
Е. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В качеството Ви
на Субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД) срещу действия на ОББ във връзка с обработването на личните Ви данни.
При упражняване на правата си Ви молим да бъдете възможно най-конкретни, така че на Вашия
въпрос да бъде отговорено точно и правилно.

