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ИНФОРМАЦИЯ  
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА  

С настоящото уведомление за поверителност, „Първа инвестиционна банка“ АД („Ние“, Банката) 
Ви информираме кои Ваши лични данни и с каква цел могат да бъдат обработени при участието Ви в 
процедурите по подбор на кандидати за работа в „Първа инвестиционна банка“ АД.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ? 
Личните данни, които се обработват при подбор на кандидати за работа, са следните:

• Биографични данни – три имена, дата на раждане, придобит професионален опит, образование и 
квалификации, умения, референции, други посочени от кандидата характеристики;

• Данни за контакт – телефонен номер, адрес, електронна поща;

• Снимка, когато сте предоставили такава с изпращане на кандидатурата Ви;

• Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане 
на кандидатурата Ви за конкретната длъжност.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на извършване на подбор на кан-
дидати за обявена свободна длъжност /позиция/ в Банката, както и за сключване на трудов договор 
при условие че кандидатурата Ви бъде одобрена.

При изразено съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде разглеждана и за бъдещи 
свободни длъжности, обявени от Банката. 

С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Банката зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите из-
исквания е възможно Банката да разкрие Ваши лични данни на доставчици на услуги (консултантски 
фирми, проучвания на пазара на труда, информационни системи, други). Когато използваме достав-
чици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни 
информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Банката да разкрие 
лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина 
за това и въз основа на писмен договор или друг документ, съгласно които получателите да осигу-
рят адекватно ниво на защита.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработваните лични данни на кандидатите за работа за конкретна свободна длъжност се изтри-
ват след приключване на подбора и избор на подходящ кандидат.

Банката може да обработва лични данни на кандидати за работа и за други свободни позиции при 
изразено съгласие от страна на кандидата. В тези случаи личните данни на кандидатите ще бъдат 
обработвани до 1 година, считано от месеца на кандидатстване или до оттегляне на съгласието за 
обработване преди изтичане на едногодишния срок.
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ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, 
обработвани от Банката:

1. да получите достъп до Вашите личните данни, които ПИБ АД обработва и да получите копие от 
тях;

2. личните Ви данни да бъдат коригирани, при непълнота или неточност в данните, които ПИБ АД 
обработва;

3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това; 

4. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите 
лични данни;

5. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат пре-
доставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат (при наличие на техни-
ческа възможност);

6. да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време 
и без заплащането на каквито и да е такси.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще на-
мерите в Процедура за упражняване на права, свързани с лични данни https://www.fibank.bg/bg/page/4655 

Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответ-
ните предпоставки за това. 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Контакти на длъжностното лице по защита на личните данни: 

Димитър Христов

бул. „Цариградско шосе“ № 111 П

гр. София 1784

E-mail: dpo@fibank.bg


