Декларация за поверителност при набиране на
персонал и кандидатстване за работа
Кои сме ние?
Ние, в БАТ се ангажираме да защитаваме поверителността на данните на
нашите кандидати за работа и потребителите на този Уебсайт за набиране на
кандидати за работа („УебУебсайт“). Ние ще гарантираме, че информацията,
която ни предоставяте чрез този Уебсайт, ще се използва само за целите,
посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние се ангажираме да
действаме отговорно и с интегритет по отношение защитата на личните ви
данни, права и свободи.
За целите на настоящата Декларация за поверителност и приложимото
законодателство за защита на личните данни (включително, но не само,
Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)
("ОРЗД/GDPR/"), администраторът на лични данни и дружеството, което носи
отговорност за вашите лични данни, които първоначално сте въвели в този
Уебсайт (например имена, имейл адрес, данни за образованието/опита ви) , е
"Бритиш Американ Табако" (Холдингс) Лимитид [British-American Tobacco
(Holdings) Limited], чийто адрес е "Глоуб Хаус, №4 Темпъл Плейс, Лондон
WC2R 2PG [Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG]. В тази Декларация за
поверителност (уведомление за поверителност) ние третираме всеки
администратор на данни като ("БАТ", "нас" или "ние").
В момента, когато кандидатствате на този Уебсайт за определено работно
място, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени от дружеството на БАТ
(BAT), което е посочено в спецификацията за това работно място. Този „втори“
администратор на данни ще бъде отговорен както за цялата ви лична
информация, която сте предоставили преди да подадете заявлението си (т.е. в
този Уебсайт), а също така и той ще бъде единственият администратор на
данни за цялата друга информация, която впоследствие предоставяте във
връзка с това заявление. На този етап ще ви бъде предоставена допълнителна
Декларация за поверителност (Известие за поверителност) (ако същото се
изисква съгласно местното законодателство) с информация за това как вашите
лични данни ще бъдат обработвани от това дружество на БАТ, към което сте
кандидатствали.
Настоящата Декларация за поверителност разяснява какво правим с вашите
лични данни в контекста на дейностите по набиране на служители на БАТ, при
използването на този Уебсайт и преди да подадете заявление до конкретно
юридическо лице на БАТ.

Ако кандидатствате за работа в следните (изброени по-долу) дружества,
настоящата Декларация за поверителност ще важи за цялата обработка на
личната ви информация в рамките на процеса на кандидатстване за работа,
когато това е посочено (за улеснение, по-долу за краткост ще наричаме тези
компании „Централни дружества“ ). Не забравяйте, ако не сте сигурни кой
Център се отнася за вас, моля, свържете се с нас.
Бритиш Американ Тaбако (Холдингс)
Лимитид
[British-American
Tobacco
(Holdings) Limited]
Никовенчърс
Трейдинг
Лимитид
[Nicoventures Trading Limited]
Никовейшънс Лимитид [Nicovations
Limited]
Б.А.Т (Ю.Кей. Експорт) Лимитид [B.A.T
(U.K. Export) Limited]
Никовенчърс
Холдингс
Лимитид
[Nicoventures Holdings Limited]
Бритиш Американ Тaбако
(Инвестмънтс) Лимитид [British
American Tobacco (Investments) Limited]
БАТ Марк Лимитид [BAT Mark Limited]
БАТ Ло Лимитид [BAT Law Limited]

Бритиш Американ Тaбако, Уестърн Юръп
Къмършъл Трейдинг Лимитед
[British American Tobacco Western Europe
Commercial Trading Limited]
Бритиш Америкън Тaбакоу Глобъл
Травъл Ритейл Лимитид [British American
Tobacco Global Travel Retail Limited]
Бритиш
Американ
Тaбако
ЕйАйТи
Лимитид (British American Tobacco AIT
Limited)
Бритиш
Американ
Тaбако
ЮКей
Лимитид [British American Tobacco UK
Limited]
Бритиш
Американ
Тaбако
(Корби)
Лимитид [British American Tobacco (Corby)
Limited]
Бритиш Американ Шеърд Сървисиз
(ДжиЕсДи) Лимитид [British American
Shared Services (GSD) Limited]

Настоящата Декларация за поверителност ви дава подробности за това как
събираме, използваме и обработваме вашата лична информация и как
спазваме законовите си задължения към вас в този процес. Вашата
поверителност е важна за нас и ние се ангажираме да защитаваме и пазим
вашите права.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Каква информация събираме за вас и как използваме вашата
информация?
2.

Откъде идва информацията, която използваме за вас?

3.

С кого споделяме вашата информация?
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4.

Колко дълго съхраняваме вашата информация?

5. Как гарантираме, че вашите данни се съхраняват по сигурен начин
при нас?
6.

Какви са вашите права съгласно Закона за защита на данните?

7.

Автоматизирано вземане на решения

8.

Как можете да се свържете с нас?

9.

Промени в настоящата Декларация за поверителност

1. Каква информация събираме за вас и как използваме вашата
информация?
Моля, вижте таблицата по-долу, която определя какви лични данни и
информация съхраняваме за вас, причината, поради която я използваме и
правното основание, което ни позволява да правим това.

За каква цел използваме Видове
информация, Какво е нашето правно
вашата информация?
която събираме за вас.
основание
за
използването
на
личната
ви
информация по този
начин?
Ние използваме вашите
данни и информация за
вас
самите,
за
да
гарантираме, че можем
да отговорим на всякакви
запитвания
и
да се
свържем
с
вас,
ако
поискате
от
нас
да
направим
това,
за
съхраняване на вашите
данни в нашата база
данни (и актуализиране
при необходимост) и за
да ви дадем възможност
да представите своята
автобиография (CV-то си)
за общи приложения,
което да ви позволи да
кандидатствате
за

•

Име;

•

вашия имейл адрес и
данни за контакт;

•

вашата държава / град
на местоживеене;

•

информация във
връзка с вашия
предишен опит;

•

Вашето образование;

•

бележки от интервюто
с вас и евентуалната
преценка след това
интервю;

•

Снимки и записи на
видео интервюта (ако е
приложимо);
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Ние имаме право да
използваме
вашите
лични данни там, където
е в наш легитимен
бизнес
интерес
да
направим това, и тези
интереси няма да имат
преимущество
пред
вашите
интереси
и
права.
Ние
считаме,
че
използването на вашите
лични данни е в рамките
на няколко легитимни
интереса, включително,
но не само:
•
С
идентифициране

оглед
и

конкретни
работни •
места, така че да можем
да се свържем с вас във
връзка с възможностите
за
работа
или
да
•
отговорим на всяко ваше
запитване, което сте ни
изпратили,
за
всяко
проучване,
което
провеждаме
за
статистически цели, за да
администрираме нашия
Уебсайт
за вътрешни
операции, включително
отстраняване
на
проблеми,
анализ
на
данни,
тестване,
изследвания,
статистически
и
проучвателни цели и за
да
се
гарантира
ефективната работа на
закупените
от
нас
софтуер и ИТ услуги
(включително
възстановяване
при
бедствия).
Преди
да
разгледаме
внимателно
вашата кандидатура, ние
може също така да
направим скрининг на
вашата
автобиография
(CV).

Вашата трудова
биография,
квалификация /
професия; и

За да ви изпращаме •
имейли с новите обяви за
•
работа и информация за
свободните
работни
места,
които
имат
отношение към вашите
критерии (ако сте се
абонирали
за
такива
съобщения
при
регистрацията си). Също
така можем да споделим
вашата
лична
информация
с
други

Име; и

Всяка допълнителна
информация, която
сте избрали да
споделите с нас.

наемане на подходящо
квалифицирани
и
опитни личности;
• За да гарантираме, че
ние управляваме един
ефикасен
процес
за
набиране на персонал, за
да привлечем в нашата
организация
хора
с
необходимите
способности;
• За да осигурим лесен и
опростен
начин
за
кандидатстване
за
работа
в
"Бритиш
Американ Табако" (БАТ);
• За да ни помогне да
разбираме
по-добре
посетителите
на
Уебсайта
и
да
им
предоставяме
поподходяща информация
и услуги; и
• За да гарантираме, че
Уебсайтът
работи
безпроблемно, за да ни
помогне да поддържаме
системите си сигурни и
да
предотвратим
неоторизиран
достъп
или кибератаки.

вашият имейл адрес /
данни за контакт.
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Вие сте предоставили
своето съгласие в това
отношение, когато сте се
регистрирали на нашия
Уебсайт.

членове на групата на
БАТ по целия свят с цел
набиране на персонал,
ако сте заявили това при
нас (например, ако сте
кандидатствали за дадена
длъжност).
Ако сте кандидатствали за дадена длъжност в Централно дружество, следното
се отнася и за вас:
Ние
ще
използваме
вашата
лична
информация за оценка
на вашите квалификации
за определено работно
място или задача, за
проверка на получената
от нас информация, като
използваме ресурси на
трети страни (като напр.
психометрични оценки
или тестове за умения)
или чрез запитвания за
информация (като напр.
референции,
квалификации
и
потенциално
всякакви
наказателни
присъди,
доколкото
това
е
приложимо
и
в
съответствие с местното
законодателство) и (ако е
приложимо за вашата
кандидатура),
с
цел
съхраняване
на
определена
документация, свързана
със
спонсориране
на
гражданин, който не е от
ЕИП, за виза от втори ред,
както
е
предвидено
съгласно
местното
законодателство
на
Обединеното кралство.

•

Име;

•

вашия имейл адрес и
данни за контакт;

•

вашата държава / град
на пребиваване;

•

информация във
връзка с вашето
минало;

•

Вашето образование;

•

Вашата трудова
биография,
квалификация /
професия;

•

информация,
включена във вашето
заявление, като
например Препоръки
/ имена на
препоръчалите ви; и

•

Всяка информация,
която сте включили в
заявлението си за
конкретна длъжност.
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За
да
преследваме
своите легитимни бизнес
интереси.
Например,
наш легитимен бизнес
интерес е да можем да
ви имаме предвид като
кандидат, за който да
установим
дали
сте
правилната личност за
тази длъжност.
Може да се наложи да
използваме
вашата
лична информация, с
оглед да спазим дадено
законово задължение, на
което сме подчинени в
дадена
юрисдикция,
например проверка на
самоличността, за да се
установи вашето право
да работите в тази
страна.

2. Какъв е източникът на информацията, която използваме за вас?
Тази ваша информация, която ние събираме, се основава на информацията,
която споделяте с нас и включва:
•

Когато се регистрирате в този Уебсайт (например, когато се
регистрирате като регистриран потребител);

•

Когато се свързвате с нас проактивно, обикновено по телефон, имейл
или чрез социалните медии; и / или когато се свързваме с вас, по
телефон или имейл, по време на тази комуникация вие може да ни
предоставите такава информация.

Ние събираме и друга информация от други източници.
•

Ако изберете да кандидатствате или да подадете информация чрез
“Facebook” или подобни платформи на социални медии, ние
“импортираме” исканата информация от профила ви в социалните
медии и я превръщаме в част от профила ви при нас. Настоящата
Декларация за поверителност се отнася само до този Уебсайт. За
подробности относно използването и обработката на личните ви
данни от Уебсайта на социалните медии, който сте използвали, за да
изпратите информацията си, моля, направете справка с декларацията
за поверителност на тези платформи на социални медии.

•

Когато посещавате Уебсайта, ние също събираме ваша лична
информация, като напр. техническа информация, включително
адреса на интернет протокола (IP), който използвате за свързване на
компютъра ви с интернет, типа и версията на браузъра, настройката
на часовата зона, типове и версии на спомагателните програми
(плъгин) на браузъра, операционната система и платформата, която
използвате. Ние използваме информацията за статистическо
отчитане и не я свързваме с конкретно име.

•

Ако кандидатствате за дадена длъжност в икономически субект на
някой от центровете ни, след като сте подали заявлението, ние може
да потърсим повече информация за вас от други източници,
включително от трети страни. Например, може да получим
информация за вас от онези организации, които сте ни помолили да
използваме за професионални или академични справки, като
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например предишен работодател, колеж или университет, който сте
завършили.

"Бритиш Американ Табако" (БAT) няма целенасочено/съзнателно да събира
информация за регистрирани потребители на този Уебсайт, които са на
възраст под осемнадесет години. Ако "Бритиш Американ Табако" (БАТ)
установи, че лице под осемнадесет годишна възраст е предоставило някаква
информация, то тази информация незабавно ще бъде изтрита от
документацията на "Бритиш Американ Табако" (БAT).

3. С кого споделяме вашата лична информация?
Ние ще споделим вашата лична информация преди всичко, за да ви
осигурим най-актуалните новини, съдържание и събития, които имат
отношение към вас, или за да гарантираме, че можем да отговорим на всяко
ваше запитване бързо и експедитивно. Освен ако не посочите друго, ние
може да споделяме вашата информация с някоя от следните групи:
•

Всеки от дружествата от групата на "Бритиш Американ Табако" (БАТ).
Както е посочено в настоящата Декларация за поверителност (Известие
за поверителност), вашите лични данни ще бъдат споделени с
организацията на "Бритиш Американ Табако" (БАТ), отговаряща за
позицията, за която кандидатствате. Вие може да кандидатствате за
няколко различни позиции. В зависимост от местоположението на
позицията, за която сте избрали да кандидатствате, вашата лична
информация може да бъде прехвърлена във и извън Европейското
икономическо пространство, за такива цели, които да им позволят да
продължат да ви предлагат местни услуги за набиране на работа по
целия свят.
Вероятно ще желаете да научите, че мястото на централизираната
административна обработка на вашата лична информация в контекста
на дейностите по набиране на персонал е "Бритиш Американ Шеърд
Сървисиз Юуръп ес.ар.ел. British American GBS Recruitment SRL в Румъния.
Това юридическо лице предприема по-голямата част от обработката на
кандидатури за работа от името на нашата компания. За да се свържете
със служителя по защита на данните на този юридически субект, моля,
използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата
Декларация за поверителност.
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•

Данъчни, одиторски или други органи, когато считаме, че законът или
друг регламент изисква от нас да споделяме тези данни (например
поради искане от данъчен орган или във връзка с очаквани съдебни
процеси) или с цел предотвратяване на измами или прилагане или
защитаване на правата и имуществото на "Бритиш Американ Табако”
(БАТ) или нейните дъщерни дружества; или защита на личната
безопасност на служителите на "БАТ", на агенти/представители на трети
страни или на граждани.

•

Доставчици на услуги от трети страни, които изпълняват функции от
наше име (включително местни агенции за набиране на персонал,
доставчици на електронни съобщителни услуги и професионални
консултанти като например адвокати, одитори и счетоводители,
функции за техническа поддръжка и ИТ консултанти, извършващи
тестове и разработване на нашите системи за бизнес технологии);
доставчици на ИТ услуги, предоставяни от трети страни, където имаме
подходящи споразумения за обработка на данни (или подобни защити);

•

Ако за в бъдеще някой от юридическите субекти на "Бритиш Американ
Табако" (БАТ) се слее със или бъде придобит от друго предприятие или
дружество, ние можем да споделим вашите лични данни с новите
собственици на предприятието или дружеството (и да Ви уведомим за
подобно разкриване на данните ви); и

•

Там, където могат да възникнат обстоятелства, при които, по
стратегически или други бизнес причини, "Бритиш Американ Табако"
(БАТ) реши да продаде, купи, слее или по друг начин да реорганизира
предприятията си в някои страни. Такава транзакция може да включва
разкриване на вашата лична информация на потенциални или
действителни купувачи или получаването й от страна на продавачите.
Практиката на "БАТ" при такива сделки, е да търси подходяща защита
на личната информация.

Ние не споделяме, не даваме и не обменяме информация с трети страни за
целите на маркетинг или промоционални дейности.
4.

Колко дълго съхраняваме вашата информация?
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Ние няма да съхраняваме вашите лични данни за по-дълго от
необходимото, за целите, за които ги събираме. Ако не бъдете одобрени
при кандидатстване за работа, ние може да запазим вашите лични данни и
автобиография (CV), така че вашата информация да е вече налична в
потребителския ви профил. Все пак, вие по всяко време ще можете да
изтриете потребителския си профил и регистрацията си - това е под ваш
контрол.
В допълнение на това, от нас може да се изисква по закон да запазим вашите
лични данни, например във връзка с претенции за равни възможности, или
с оглед на защитата за заведени искове или предявяване на такива законови
искове. Там, където сме подчинени на регулаторно или друго правно
задължение в определена юрисдикция, която изисква от нас да съхраняваме
данните за определен период от време, ние ще се съобразим с тези
регулаторни изисквания по отношение на запазването на такива данни,
например изискванията за запазване на документацията при
кандидатстване за/издаване на виза в Обединеното кралство.

5. Как гарантираме, че вашата информация е в безопасност при нас?
Ние се грижим за защитата на вашата информация. Ето защо въвеждаме
подходящи мерки, които са предназначени да предотвратят неоторизиран
достъп и злоупотреба с вашите лични данни.
Ние се ангажираме да предприемем всички разумни и подходящи стъпки,
за да защитим личните ви данни, които поддържаме, от злоупотреба, загуба
или неоторизиран достъп. Правим това, чрез установяване на редица
подходящи технически и организационни мерки, включително мерки за
криптиране и планове за възстановяване при бедствия.
За съжаление, изпращането на информация по интернет, независимо от
каналите, винаги съдържа риск. Информацията, която изпращате по
интернет е изцяло на ваш риск. При все, че ние ще направим всичко
възможно да защитим личните ви данни, ние не можем да гарантираме
сигурността на предаваните по интернет ваши лични данни.
Ако имате съмнения за злоупотреба, загубване или неразрешен достъп до
личните ви данни, моля, уведомете ни незабавно. Моля, споделете с нас
вашите притеснения, като на първо място се свържете с нас (използвайки
дадената по-долу информация за контакт) или като използвате секцията
"Свържете се с нас" на този Уебсайт, и ние ще проучим въпроса и ще ви
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предоставим актуална информация възможно най-скоро с оглед на
следващите стъпки.
Ако получите някакви имейли от нас, за които подозирате, че не са от
"БАТ", моля, докладвайте ги на този имейл адрес: phishing@bat.com

6. Какви са вашите права съгласно закона за защита на данните?
Съгласно закона за защита на личните данни, вие имате права във връзка с
използването на вашата информация, включително:
•

Да поискате достъп до вашата информация, което можете да направите,
като ни изпратите имейл на адрес: recruitment_dataprivacy@bat.com

•

Да актуализирате или да измените информацията си, ако е неточна или
непълна;

•

Да възразите срещу определен вид използване на вашата информация в
ситуации, където ние разчитаме на законните си интереси, за да
обработим вашите лични данни и информация;

•

Да поискате изтриването на вашата информация или да ограничите
нейната употреба при определени обстоятелства (например можете да
поискате да изтрием вашата информация, когато информацията вече не
е необходима за целта, за която е била събрана (освен ако не се прилагат
някои изключения);

•

Там, където вие сте дали съгласието си за обработка на личната ви
информация, вие имате право да оттеглите това съгласие,

•

Да поискате връщане на информацията, която сте ни предоставили, за
да я използвате за собствени цели (често наричано вашето право на
преносимост на данните), когато обработката се основава на вашето
съгласие или с оглед на изпълнението на даден договор; и обработката се
извършва с автоматизирани средства; и

•

Да подадете жалба до Службата на Комисаря по информацията
(www.ico.org.uk/global/contact-us/email/)
за
физически
лица
в
Обединеното кралство. За всички останали надзорни органи на ЕИП,
моля, прегледайте списъка с регулаторните органи по защита на
личните данни за всяка държава-членка (заедно с данните за контакт) на
следния Уебсайт: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. Автоматизирано вземане на решения
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Когато избираме кого да включим в краткия списък за интервю чрез
методологията за скрининг на автобиографиите (CV), ние може да вземем
автоматизирани решения. Ако желаете да узнаете повече за това (като напр.
информация за логиката, свързана с решението и предвидените за вас
последици), моля, свържете се с нас.

8. Как да се свържете с нас
Ако имате някакви коментари или предложения относно настоящата
Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас, използвайки
данните за контакт, посочени в спецификацията на работното място, във
връзка със свободното място, за което сте кандидатствали на адрес
recruitment_dataprivacy@bat.com или на адрес data_privacy@bat.com.
9. Промени в настоящата Декларация за поверителност
Ние редовно преразглеждаме настоящата декларация за поверителност,
затова моля, проверявайте тази страница от Уебсайта с оглед на
актуализации. Настоящата декларация за поверителност е последно
актуализирана на 01.01.2021 г.
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