Декларация – съгласие
за обработване на лични данни при подбор
Долуподписаният/та ..................................................................................................................................,
с ЕГН: ....…..............................., с адрес: ........................................................................................
Във връзка с подадената от мен кандидатура за: .............................................................
С настоящото свободно давам на Община ПОМОРИЕ, БУЛСТАТ 000057179 съгласие да
използва и обработва моите лични данни, с цел участието ми в подбор, като: имена, ЕГН, данни по
лична карта, адрес, телефон, гражданство, образование, квалификации и други необходими за
покриване на изискванията за заеманата позиция.
*Моля, отбележете в едно от двете полета дали давате съгласие кандидатурата Ви да бъде
разглеждана само за конкретната позиция или за всички позиции при нас:
Съгласие за конкретна позиция:
☐ Съгласен/на съм личните ми данни, да бъдат обработвани само за целите на оценка на
кандидатурата ми за конкретната позиция, за която кандидатствам.
☐ Не съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани за целите на оценка на кандидатурата
ми за конкретната позиция, за която кандидатствам.
Съгласие за всички останали открити позиции:
☐ Съгласен/на съм личните ми данни, да бъдат обработвани за всички останали позиции открити
при Общината, подходящи за моя професионален профил за срок от 1 година.
☐ Не съм съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на оценка на
кандидатурата за всички останали открити при Общината за срок от 1 година.

С даване на съгласие съм информиран/а, че:
1. Администраторът на данни е Община ПОМОРИЕ, БУЛСТАТ 000057179, със седалище и адрес
на управление в гр. Поморие; ул. Солна № 5 и мога да се свържа директно с тях, ако имам въпроси
на имейл адрес: mayor@pomorie.bg или на телефон 0596 / 22004
1.2. Длъжностното лице по защита на личните данни на Общината е: София Тодорова, с електронен
адрес: pr@pomorie.bg
2. Мога да поискам информация за тези данни по всяко време чрез заявка за достъп.
3. Мога да поискам копие от моите лични данни, които се съхраняват за мен по всяко време и това
първоначално искане е безплатно. Мога да поискам данните ми, които вече не се изискват, да бъдат
изтрити.
4. Община Поморие осигурява всички мои останали права за защита на данните по настоящото
законодателство.
5. В случай, че дам съгласие кандидатурата ми да бъде разглеждана само с цел конкретната
позиция, то това няма по никакъв начин да доведе до по-неблагоприятни последици при
разглеждането й.

6. Данните ми ще бъдат унищожени в срок до шест месеца от приключване на подбора или след
като се изпълнят задълженията на администратора, ако съм кандидатствал/а само за конкретната
позиция. Във всички останали случаи и при съгласие, данните ми ще бъдат унищожени в срок от 1
(една година) г. от кандидатстването.
7. В случай, че не съм одобрен/а, мога в 30-дневен срок от окончателното приключване на
процедурата по подбор да поискам връщането на всички документи, които съм предоставил/а в
оригинал или нотариално заверено копие.
8. При незаконосъобразно обработване на данните, мога да се обърна към Комисията за защита на
личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg
9. По всяко време мога да оттегля даденото от мен съгласие за обработване на лични данни, като
изпратя имейл на pr@pomorie.bg за което ще получа потвърждение от Община Поморие.
Дата:

Декларатор…………………..........

