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Приложение № 1
към Политика за поверителност на личните данни,
обработвани в процедури за подбор на персонал от
Застрахователно дружество ЕИГ Ре ЕАД

СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни
от .....................................................................................................................................................,
(трите имена)

С настоящото съгласие за обработване на лични данни,
ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ, че:
1. Запознат съм, че в хода на процедура за подбор на персонал, проведена от
Застрахователно дружество ЕИГ Ре ЕАД, ЕИК 130427863(наричано за краткост Дружеството
или Администраторът) съм предоставил информация, която представлява лични данни, по
смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, необходими за
кандидатстване
за
обявената
свободна
позиция
за
[.......................................................................................................................................], а именно:

Вид данни
име

дата на раждане

семейно
положение

Да

Не

Вид данни
адрес, телефон,
имейл

Да

Образователна
степен и
квалификация
професионален
опит

Не

Вид данни
Да
Не
очаквания и
изисквания към
работата
[други.............................................
.....…..............................................]

(попълва се от лицето)
(Вярното се отбелязва)
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2. Предоставям своите лични данни, описани по-горе, доброволно, по своя инициатива и в
израз на свободната ми воля, за да бъдат използвани и/или предавани от Администратора
за следните допълнителни цели, а именно:
Цел на обработването
Кандидатстване за друга свободна длъжност в същото Дружество.

Да/Не

Цел на обработването*
Предаване и съхраняване в база данни с потенциални кандидати за работа, за бъдещи
процедури по подбор в други дружества от групата на „Еврохолд България” АД, ЕИК
175187337, които са регистрирани и извършват дейност на територията на Република
България.

Да/Не

*В случай на изразено съгласие за обработване на данните за посочената цел, същото се
счита и за съгласие за разкриване на данните пред посочените трети лица -други дружества
от групата на „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, които са регистрирани и извършват
дейност на територията на Република България.
3. Информиран съм, че за посочените по-горе цели личните ми данни ще бъдат обработвани
за срок от 1 (една) година от подписване на настоящото съгласие.
4.Информиран съм от Администратора, че като субект на данни имам всички права,
предвидени в Общия регламент за защита на данните, които мога да упражня по реда и при
условията на Правила за предоставяне на информация за упражняване на правата на
субектите на лицни данни, достъпни на официалната страница на Дружеството в интернет:
www.eig-re.com .

Подпис: ............................
/........................................................................../
дата..............

