
Декларация за поверителност 
 

Регламентът за защита на личните данни на Европейския Съюз влезе в сила на 25 май 2018 година 

и е приложим за всички организации, които събират и обработват лични данни на граждани на 

Европейския Съюз. 

Като отговорна и активна организация, ръководството на Ди Ти Консултинг ЕООД (ДТК наричано 

още Администратор), регистрирано с ЕИК: 205001535, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Възраждане, ул. Перник, № 121, ет. 6, ап. 16, осъзнава нуждата от привеждане в 

съответствие с новото законодателство за защита на лични данни и осигуряването на ефективни 

мерки за защита на личните данни на нашите клиенти, кандидати за работа, служители, 

доставчици и партньори, както и други заинтересовани страни. 

Ангажираността по отношение на сигурността на личните данни е от цялото ръководство и ще се 

демонстрира чрез съответните политики и осигуряването на нужните ресурси за установяване и 

развитие на ефективна защита на личните данни и контроли по информационна сигурност. 

Длъжностно лице по защита на данните: 

Имена:  Димитър Тортопов 

Email: office@dtconsulting.bg 

Телефон: 0898 674 006 

Целта на нашата Политика за поверителност е да бъдете информирани как обработваме Вашите 

данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права. В 

рамките на GDPR са изброени голям обем определения и затова ще отбележим най-

фундаменталните определения по отношение на тази политика:  

„Лични данни“ означава: 

всяка информация, свързана с физическо лице, чрез която то може да бъде идентифицирано 

(„субект на данни“) пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или 

повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, 

умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Обработване“ означава: 

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни 

чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, 

съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез 

предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или 

комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

„Администратор“ означава: 

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или 

съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите 
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и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския Съюз или правото на 

държава членка. Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да 

бъдат установени в правото на Европейския Съюз или в правото на държава членка; 

В настоящата Политика за поверителност Администраторът е Ди Ти Консултинг ЕООД, който 

събира и обработва лични данни на следните категории лица: 

- Кандидати за работа, които са кандидатствали при нас. 

- Потребителите на уеб сайта https://www.dtconsulting.bg, както и тези кандидаствали за 

работа през платформите : jobs.bg, jobtiger.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.; 

ДТК събира лични данни по различни начини – при кандидастване лично в офиса на компанията 

ни, чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: : 

jobs.bg, jobtiger.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и 

LinkedIn и др.), по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен 

подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и партньори. 

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната 

информация: 

- три имена;  

- дата на раждане;,  

- данни за завършено образование и допълнителни квалификации, вкл. езикови познания;  

- данни за предишен опит и работодатели;  

- данни по разрешения за работа;  

- телефонен номер за връзка;  

- електронна поща 

- писма и имейли, които получаваме от Вас при съвместната ни работа 

- друга информация, споделена доброволно от Вас. 

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и религиозни 

вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана. 

Обработване на Вашите данни. 

ДТК обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. 

Тези цели са изцяло свързани с основния предмет на дейност – подбор, консултиране, анализ и 

кариерно подпомагане. Също така целите съответстват на нормативните изисквания, съгласно  

Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и 

др. По-конкретно тези цели са: 

- Сключване на договори с ДТК и тяхното администриране; 

- Достъп до базата ни данни от работодатели; 

- Финансови отношения; 

- Свързване на кандидати с работодатели; 

- Изпращане на известия за свободни позиции; 

- Управление, оценка и подобряване на нашата дейност; 



- Предоставяне на допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и 

услуги за кариерно развитие; 

- Оценяваме на пригодност като кандидат за работа; 

- Осигуряване на ефективна комуникация; 

- Осигуряване на сигурност. 

Следните правила и процедури са свързани с този документ: 

- Процес на оценка на въздействието върху защитата на данни 

- Процедура за картиране и описване на потока на личните данни  

- Процедура за оценка на законен интерес 

- Процедура за реагиране при инциденти със сигурността на информацията 

- GDPR Роли и отговорности  

- Политика за запазване и защита на записите 

Ние изискваме личните Ви данни и ги обработваме въз основа на сключване и изпълнение на 

договор, за да спазим законово задължение или за да защитим наш законен интерес. При част от 

услугите, Вие ни предоставяте доброволно тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да 

бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. 

Правното основание за обработване е обвързано и с основната ни дейност – подбор и кариерно 

консултиране и с лиценза ни към Агенцията по заетостта, въз основа на който сключваме договор 

за посредническа дейност по наемане на работа с кандидатите, който следва да регистрираме в 

информационната платформа на Агенцията.  

Споделяне на личните Ви данни: 

ДТК използва трети страни при извършването на определени договорни дейности или при 

изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да 

сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, 

като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Можем да 

предоставим данни на счетоводни кантори, адвокатски кантори, ай ти компании, поддържащи 

уебсайта ни и др. 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови 

изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: 

- Агенция по заетостта; 

- Националната агенция по приходите; 

- МВР и други регулаторни и разследващи органи при поискване и проверка; 

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме 

Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които 

разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, 

загуба или преждевременно заличаване на информация. 

При събиране и използване на личните Ви данни ДТК е обект на различни законодателни актове, 

които контролират начина, по който тези дейности могат да се извършват и предпазните мерки, 

които трябва да бъдат въведени за тяхната защита.  



Целта на тази политика е да определи съответното законодателство и да опише стъпките, които 

ДТК предприема, за да гарантира, че е в съответствие с него. 

Този контрол се прилага за всички системи, хора и процеси, които съставляват информационните 

системи на организацията, включително управители, служители, доставчици и други трети страни, 

които имат достъп до системите на ДТК. 

Следните правила и процедури са свързани с този документ: 

- Процес на оценка на въздействието върху защитата на данни 

- Процедура за картиране и описване на потока на личните данни  

- Процедура за оценка на законен интерес 

- Процедура за реагиране при инциденти със сигурността на информацията 

- GDPR Роли и отговорности  

- Политика за запазване и защита на записите 

Кога изтриваме Вашите лични данни? 

Ограничение на съхранението на личните данни – личните данни са съхранявани във форма, която 

да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за 

целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги 

срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен 

интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат 

приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и 

свободите на физическите лица, чиито данни се обработват. 

Права на лицето съгласно GDPR. Те се състоят от: 

1. Правото да бъде информиран  

2. Правото на достъп  

3. Правото на коригиране 

4. Правото за изтриване 

5. Правото да се ограничи обработката 

6. Правото на преносимост на данни 

7. Право на възражение 

8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране. 

Всяко от тези права се подкрепя от подходящи процедури в рамките на ДТК, които позволяват 

предприемането на необходимите действия в сроковете, посочени в GDPR. 

По всяко време можете да поискате от  ДТК да Ви предостави информация и достъп до личните 

данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  ДТК да коригира, 

изтрие или актуализира такива лични данни.  ДТК осигурява и Вашето право на възражение и 

ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане 

на решения. 

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на 

Вашите лични данни спрямо ДТК. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно 

обработените данни до оттеглянето. 



Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да 

бъдат ограничени от действащото законодателство. 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично 

упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде 

отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис. 

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който 

се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, 

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg. 

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете 

към служителите на ДТК по следните начини:   

Email: office@dtconsulting.bg 

Телефон: 0898 674 006  

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18.06.2018 г. 

 


