ДА

НЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ
за конкретната обявена позиция, за която кандидатствам за работа;
(Имена на физическото лице, кандидат за работа): ………………………………………………………………………

за осъществяване на контакт с мен при последващ подбор на персонал;

..................................................................................................................................................................
с настоящата декларирам, че се съгласявам и потвърждавам следното:
1.

2.

ДА

Личните ми данни да се събират, обработват и съхраняват от следния Администратор
на лични данни: „Кредит Център“ ООД, ЕИК 175251708, адрес: град София, 1000, бул.
„Патриарх Евтимий“ № 40, партер, офис 3, представлявано от Тихомир Тошев Управител, телефон: 02/ 950 61 28, електронна поща: info@creditcenter.bg;
Съгласен съм Администраторът да обработва следните мои лични данни:
ВАЖНО! Следва да отбележите всички данни, които са посочени във Вашата
автобиография и/или други документи, които подавате по съответната обява, и за
всички тях да дадете съгласието си за тяхното обработване.

4.
ДА

две/три имена
ЕГН
възраст
дата на раждане
адрес

НЕ
Лично от мен на Администратора;
От друго лице на Администратора (моля посочете наименование и в какво
качество): .............................…………………………………………………………………………………………….;
Допълнително декларирам, че:

ДА

НЕ

Личните данни са предоставени:

НЕ

Уведомен/а съм за правата ми като Субект на данни, посочени в
Уведомление за поверително третиране на лични данни за кандидати за работа на „Кредит
Център“ ООД, с което съм се запознал и приел.
Информиран/a съм, че имам право да оттегля съгласието си по всяко време
за част или за всички предоставени от мен лични данни за целта, за която съм дал съгласието си
чрез използване на Форма на искане за упражняване на права във връзка със защита на лични
данни по образец на „Кредит Център“ ООД /качена в интернет сайт www.creditcenter.bg ,
секция „Защита на личните данни/, която мога да подам в свободен текст на имейл адрес:
info@creditcenter.bg, по пощата или лично на адреса на Администратора.

електронна поща
телефонен номер
образование
трудова дейност (професионална биография, трудов стаж)
други (моля опишете): ……………………………………………………………………….
(моля отбележете с Х данните, които сте съгласен/а да бъдат обработвани).
3.

Съгласен съм Администраторът да обработва посочените по – горе лични данни за
следните цели:

Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласието ми по - късно няма да
засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото сега съгласие. След
получаване на оттегленото от мен съгласие Администраторът няма да има право да обработва
свързаните с мен лични данни, освен ако не съществува нормативно задължение за това.
Декларирам, че давам горната информация за обработване на личните ми
данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността и точността на предоставените от
мен данни.
(моля отбележете с Х приложимите полета)

Място, дата: ……………………………

Подпис:.......................................

