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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 В ДРУЖЕСТВО KORADO, a.s. 

 
 
Уважаеми клиенти, бизнес партньори, посетители на уебсайта и кандидати за работа! Този 
документ ви информира за условията и обстоятелствата относно обработването на вашите 
лични данни в нашето дружество, за осигуряването на защита на личните данни и за вашите 
права, свързани с обработването на тези данни.  
 
Когато обработваме вашите лични данни, ние гарантираме спазваме на законите на 
Европейския съюз, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-долу 
"ОРЗД"), както и съответното национално законодателство, по-специално Закона за 
обработване на лични данни (Закон № 110/2019 Сб.).  
 
Настоящата информация за обработката на лични данни ("Информация") изяснява какви лични 
данни събира нашето дружество от или за вас, чрез комуникация с вас, във връзка с 
използването от ваша  страна на продукти и услуги, които ви предоставяме, или във връзка с 
други бизнес отношения между нас. Тази информация изяснява също така какви лични данни 
събираме от други лица или източници и как използваме тези данни. 
  
В допълнение към тази обобщена информация ще намерите някои подробности за обработката 
на вашите лични данни в документите, които ви предоставяме при комуникацията ни с вас, по-
специално в договорната документация. 
 
С течение на времето е възможно да настъпят промени в съответното законодателство или 
промени в нашите срокове, условия, процедури и начини за обработка и защита на Вашите 
лични данни. Винаги ще ви информираме за тези промени чрез актуализиране на тази 
Информация, освен ако промяната не изисква да ви уведомим и чрез индивидуална 
комуникация (писмо или имейл).  
 
Настоящата версия на Информацията за обработване на лични данни е валидна и влиза в сила 
от 1 октомври 2021 г. Актуалната версия на този документ е публикувана на уебсайта 
https://www.korado.cz/. 

 
 

I. Обща информация 
 
 

a. Самоличност и данни за контакт на администратора на данни  
 
Администраторът на Вашите лични данни е KORADO, a.s., Ид. № 25255843, със седалище на 
адрес Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, вписано в Търговския регистър, воден от 
Окръжния съд в Храдец Кралове, досие № B 1500 (наричано по-долу "дружество").  
 
Можете да се свържете с дружеството относно защитата на личните данни и тяхната 
обработка на горепосочения адрес на седалището му или по електронна поща: 
proti.korupcni.linka@korado.cz или чрез кутия за данни ID: kpsetqz.  
 
Дружеството не е задължено да назначи длъжностно лице по защита на данните. 
Следователно тази функция не е установена в дружеството. Дружеството е компания майка на 
групата KORADO. В някои изключителни случаи Вашите лични данни могат да бъдат 
обработвани от други членове на групата KORADO като обработващи лични данни.  

 
 

b. Общи принципи за обработката на лични данни  
 
Ние зачитаме Вашите права при обработката на личните Ви данни, по-специално като спазваме 
следните принципи: 

https://www.korado.cz/
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• личните данни се обработват по честен, законосъобразен и прозрачен начин;  

• събирането на лични данни се извършва единствено за законни цели и обработката се 
извършва по начин, съвместим с тези цели;  

• когато обработваме лични данни, ние се ограничаваме до минимума, необходим за 
изпълнение на посочените цели;  

• предприемаме всички разумни и налични мерки, за да осигурим сигурността на 
обработката на лични данни;  

• обработваме само точни и актуални лични данни; коригираме или заличаваме неточни или 
излишни данни;  

• личните данни се съхраняват за периода, необходим за целите, за които се обработват 
данните;  

• обработването на лични данни се извършва само по начин, който гарантира подходяща 
сигурност на личните данни, включително защита чрез подходящи технически и 
организационни мерки срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и 
случайна загуба, унищожаване или повреждане.  

 
 

c. Категории обработвани лични данни (Какви лични данни обработваме?)  
 
За определените от нас цели обработваме по-специално следните категории лични данни:  
 

• идентификационни и адресни данни: име, фамилия, длъжност, дата на раждане, адрес 
(адрес на пребиваване, адрес за доставка или друг адрес за контакт), в случай на 
физическо лице, което е предприемач, и фирма или всяка добавка към име, седалище и 
регистрационен номер;  

• електронни данни за контакт: телефон, мобилен телефон, факс, електронен адрес, 
идентификационен номер на кутия за данни;  

• други електронни данни: IP адрес, данни за местоположението, данни, предадени от 
браузъра на клиента, и др.;  

• други лични данни, необходими за изпълнението на договора: номер на банкова сметка, 
сума по фактура и др.;  

• информация за кредитоспособността и надеждността: данни за плащания, включително 
информация от публични регистри.  

 
Личен номер  
Ще обработваме Вашия личен идентификационен номер само ако доброволно сте го 
предоставили в договора или на друго място или ако това се изисква по закон. В случай че ни 
предоставите своя личен номер въз основа на договор или във връзка с него, Вие, в качеството 
си на притежател на този личен номер по смисъла на член 13в, параграф 1 от Закон № 
133/2000 Сб., давате съгласието си да използваме Вашия личен номер за целите на 
регистриране на договорите, осигуряване на прилагане и защитата на нашите права, като го 
архивираме, обработваме и използваме в съответствие с тази цел. 

 

 

d. Източници за получаване на лични данни (Откъде и как получаваме лични данни?)  
 
Получаваме Вашите лични данни предимно от Вас, от трети страни, от публично достъпни 
източници или от нашите собствени дейности. Получаваме лични данни директно от Вас, по-
специално в рамките на преговорите за сключване на договор и в хода на неговото изпълнение 
или при всяка форма на комуникация между нас (лично, писмено, по телефона, по електронен 
път – по-специално по електронна поща, чрез регистрация в уебсайта и т.н.). Събираме лични 
данни от трети страни предимно когато тези трети страни влизат в договорни отношения между 
нашето дружество и Вас (различни видове посредници). Освен това може да ги получим от 
публични органи или други трети страни в изпълнение на законови задължения или въз основа 
на специални законови разпоредби. В случаите, при които упражняваме нашите законни 
интереси, по-специално интереса ни да действаме разумно, можем също така да получим 
Вашите основни данни и някои други данни от публични източници - от публични регистри, 



Приложение № 1 към 09-14 TOP Обработка на лични данни на служителите 10/2021 Страница 3 

например търговския регистър, имотния регистър, регистъра по несъстоятелност или 
централния регистър на принудителни изпълнения и други подобни, и евентуално от 
социалните мрежи (ако сами публикувате данните си там). Получаваме Вашите лични данни от 
собствените си дейности, когато оценяваме данните, които ни предоставяте във връзка с 
използването на нашите продукти и услуги. 

 
 

e. Цел на обработката на лични данни  
 
Винаги използваме и обработваме събраните лични данни само за конкретна цел и до 
степента, необходима за тази цел. По-специално, в зависимост от естеството на отношенията 
ни с Вас, обработваме лични данни за следните цели:  

• сключване на договор, изпълнение на договор, уреждане на Ваши въпроси;  

• изпълнението на нашите законови задължения;  

• прилагане и защита на нашите законни интереси;  

• маркетингови цели.  

 

 

f. Правно основание за обработка на лични данни  
 
Винаги трябва да имаме поне едно от следните правни основания (легитимни основания за 
обработка) за обработката на Вашите данни:  
 

• вашето съгласие за обработване на личните Ви данни;  

• необходимостта от обработването на личните данни за изпълнението на договора;  

• изпълнението на правно задължение;  

• легитимните интереси на нашето дружество, освен в случаите, когато над нашите интереси 
стоят Вашите интереси или Вашите основни права и свободи.  

 

Най-често срещаното правно основание за обработката е необходимостта от обработката на 
личните данни за изпълнението на договор, който сме сключили с Вас, и за изпълнението на 
наше правно задължение.  
В хода на нашите договорни или други взаимоотношения може да възникнат ситуации, 
свързани с обработката на Вашите лични данни, които няма да можем да използваме за 
конкретна цел без Вашето съгласие. Ще Ви информираме отделно за такива ситуации и ще Ви 
предложим възможността да дадете съгласието си на нашето дружество да използва Вашите 
конкретно идентифицирани лични данни за конкретно описана цел за предварително 
определен период от време. Даването на съгласие е изцяло по Ваша  преценка. Ако не е 
възможно да предоставим някоя от нашите услуги или продукти без Вашето съгласие, ще Ви 
уведомим предварително. Разбира се, можете да промените мнението си по всяко време и да 
оттеглите даденото съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 
обработката на данни въз основа на съгласие, дадено преди оттеглянето.  
Конкретните легитимни интереси на нашето дружество, които могат да се превърнат и в правно 
основание за обработване на Вашите лични данни, винаги зависят от вида на 
сътрудничеството или естеството на нашите взаимоотношения. Обикновено това е легитимен 
интерес за защита на нашите права, интерес за обработване на данни за статистически цели, 
интерес за гарантиране на нашата информационно-технологична или друга сигурност и др. 
 
 

g. Предаване на лични данни на трети страни (получатели), предаване на лични данни 
в чужбина  

 
Обработката на Вашите лични данни се извършва както от самото ни дружество, така и чрез 
трети страни, т.нар. обработващи лични данни. Винаги се опитваме да избираме достатъчно 
надеждни лица за обработващи. Винаги сключваме писмено споразумение за обработване на 
данни с всички наши обработващи лични данни, което съдържа гаранции за сигурността на 
Вашите лични данни.  
Можем да предадем Ваши данни на трети страни - администратори на данни, само когато това 
се изисква или ни е разрешено от закона или с Вашето съгласие. След това предаваме личните 
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данни само в обичайната степен на обработващи лични данни или други получатели - външни 
доставчици на услуги (обикновено програмиране или други услуги за техническа поддръжка, 
доставчици на компютърни системи, сървърни услуги, доставчици на услуги за 
разпространение и архивиране на електронна поща), оператори на (резервни) сървъри или 
технологични оператори, които ги обработват с цел осигуряване на функционалността на 
съответните услуги, или други членове на групата KORADO. Освен това можем да предадем 
Ваши лични данни, доколкото това е необходимо, на правни, икономически и данъчни 
консултанти и одитори, които ги обработват с цел предоставяне на консултантски услуги. Лични 
данни, свързани с длъжници, могат да бъдат предадени и на застрахователни компании или 
други компании за целите на събирането на дългове. Лични данни могат също така да бъдат 
предадени на публични органи при поискване или в случай на съмнение за нарушения. 
ОРЗД ограничава предаването на лични данни в чужбина извън ЕС. Като стандартна практика 
нашето дружество не предава лични данни в държави извън ЕС. Възможно е обаче личните Ви 
данни да се обработват в компютърна система, чиито сървъри се намират извън ЕС, въпреки 
че се опитваме да избегнем такива ситуации. В такъв случай ще изберем за договорен 
партньор компания, която отговаря на одобрените от Европейската комисия условия за сигурен 
трансфер на данни. Ако предадем личните Ви данни извън ЕС, ще Ви информираме по 
подходящ начин, ако е необходимо. 
 

h. Метод на обработка и сигурност на личните данни  
 
При обработката на лични данни нашето дружество винаги действа по такъв начин, че личните 
Ви данни да бъдат надлежно защитени и да не могат да бъдат използвани неправомерно.  
Обработката на Вашите лични данни може да бъде както ръчна, така и автоматизирана. 
Автоматизираната обработка се извършва в информационните системи на нашето дружество 
или в информационните системи на нашите обработващи лични данни. Въпреки това не 
вземаме никакви решения, основани единствено на автоматизирана обработка, включително 
профилиране, които биха имали правни последици за вас.  
Вашите лични данни се обработват предимно от съответните служители на нашето дружество, 
които се нуждаят от достъп до лични данни, за да изпълняват служебните си задължения, и 
които са задължени да пазят в тайна всички факти и данни, които са им станали известни в 
хода на работата им. Освен това служителите на нашите обработващи лични данни също имат 
достъп до Вашите лични данни, но само доколкото това е необходимо за изпълнението на 
техните дейности за нашето дружество. 
 
 

i. Периодът, за който ще обработваме Вашите лични данни  
 
Нашето дружество запазва Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за 
предоставяне на продукти и услуги, за завършване на заявените транзакции или за други 
необходими цели, като например спазване на нашите законови задължения, договорни 
задължения, разрешаване на спорове и законово прилагане на договорените споразумения. 
Тези нужди варират в зависимост от вида на предоставения продукт или услуга, вида на 
договорните отношения и следователно действителният период на съхранение може да варира 
значително.  
Винаги обаче събираме само данните, които са ни необходими за конкретната цел, и не 
съхраняваме данните Ви по-дълго, отколкото се изисква по закон или е разумно с оглед на 
целта на обработката. При определянето на разумния срок за обработване на лични данни 
вземаме предвид по-специално следните съображения: (i) продължителност на давностния 
срок, (ii) вероятност от правни искове, (iii) обичайни практики на пазара, (iv) вероятност и 
значимост на свързаните рискове и (v) всички препоръки на надзорните органи.  
Съхраняваме данните, които обработваме въз основа на Вашето съгласие, ако има такова, за 
периода, за който е дадено съгласието. За да докажем, че изпълняваме задълженията си в 
съответствие със закона за защита на данните, можем да продължим да съхраняваме 
информация за разумен период от време (обикновено максимум 4 години), за това как сме 
получили съгласието и за какво се отнася то или кога и как е било оттеглено.  
В изключителни случаи, например в хода на съдебен спор, можем да запазим документи, 
съдържащи Ваши лични данни, за по-дълъг период от време, за да защитим нашите законни 
интереси. Това важи особено ако трябва да представим тези документи като доказателство в 
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съдебен спор, административно производство или за изпълнение на решение (с оглед на 
законовите давностни срокове съгласно действащия Граждански кодекс, напр. във връзка с 
предоставени гаранции). 

 
 

j. Вашите права за осигуряване на защита на данните  
 
Можете да упражните следните права по всяко време на обработката на личните Ви данни:  
 

• право на достъп до личните Ви данни и получаване на копие от личните данни, които 
обработваме за Вас,  

• право на коригиране и допълване на личните Ви данни, ако установите, че обработваме 
неправилни или неточни лични данни за Вас,  

• правото да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, ако са изпълнени условията, 
посочени в законодателството,  

• право на ограничаване на обработката на личните Ви данни, като можем да ограничим 
обработката на личните Ви данни по Ваше искане при определени условия, предвидени в 
закона,  

• право на преносимост на Вашите лични данни към друг администратор, когато 
обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или за целите на 
изпълнението на договор и обработването е автоматизирано,  

• право на възражение срещу обработването на лични данни, ако личните данни се 
обработват за целите на легитимните интереси на нашето дружество. Ако възразите, няма 
да обработваме личните Ви данни, докато не докажем убедителни причини за обработката, 
които имат предимство пред Вашите интереси или права и свободи, или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. В случай на 
обработване на лични данни за целите на предлагане на наши продукти и услуги, при 
възражение незабавно ще спрем обработването на личните Ви данни на това основание.  

 

Ако получим искане за упражняване на гореспоменатото Ви право, ще Ви информираме за 
предприетите мерки без неоправдано забавяне и във всички случаи в рамките на един месец от 
получаването на искането. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако е 
необходимо и с оглед на сложността и броя на исканията. Нашето дружество не е задължена 
да изпълни искането изцяло или частично в определени случаи, предвидени в ОРЗД. Такъв ще 
бъде по-специално случаят, когато искането е явно неоснователно или неразумно, особено 
поради това че се повтаря. В такива случаи можем (i) да поискаме разумна такса, като вземем 
предвид административните разходи, свързани с предоставянето на исканата информация или 
комуникация, за да предприемем исканото действие, или (ii) да откажем да изпълним искането. 
Ако получим горепосоченото искане, но имаме основателни съмнения относно самоличността 
на заявителя, можем да поискаме от заявителя да ни предостави допълнителна информация, 
необходима за потвърждаване на самоличността му. Ще съхраняваме информация за това как 
сте упражнили правата си при нас и как сме разгледали искането Ви за разумен период от 
време (обикновено 3-4 години), за да документираме това, за статистически цели, за 
подобряване на услугите ни и за защита на правата ни.  
Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. В конкретни ситуации винаги ще Ви 
информираме дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване и дали 
сте задължени да предоставите лични данни. Също така ще Ви информираме кои от Вашите 
лични данни са необходими за сключването на съответния договор или за предоставянето на 
услугата или използването на продукта, а Вашият отказ, ако има такъв, ще ни накара да 
заключим, че няма да можем да Ви предоставим предлагания продукт или услуга или да 
сключим съответния договор с вас.  
Възможно е също така данните Ви да са записани неправилно или да не са актуални. По Ваша  
молба ние, разбира се, ще ги коригираме или допълним. Ако има промени в данните Ви, моля, 
информирайте ни за тях, за да можем надлежно да актуализираме данните Ви, които 
обработваме. 
 
Ако смятате, че обработваме личните Ви данни незаконно или по друг начин нарушаваме 
правата Ви, имате право да подадете жалба до надзорния орган (Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) или да потърсите съдебна защита. 
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II. Допълнителна информация относно обработката на лични данни  
 
Следващата допълнителна информация обобщава други принципи за обработване и защита на 
данните, приложими в някои конкретни случаи. Освен ако в настоящата допълнителна 
информация не е посочено друго, общата информация, изложена в член I, ще продължи да се 
прилага изцяло.  
 
 

a. Договорни партньори (физически лица)  
 
Категории обработвани лични данни  
Ако сте наш настоящ или потенциален партньор по договор, нашето дружество ще обработва и 
други данни, освен горепосочените, като например данни, посочени в договора, фактурирани и 
платени (дължими) суми, данни за текущото изпълнение и комуникация с Вас или Вашите 
служители. Във връзка с комуникациите с Вас може да съхраняваме и някои технически данни, 
т.е. времето на комуникацията и IP адреса, от който е изпратена. Ако сте наш потенциален 
договорен (бизнес) партньор, може да обработваме данни, получени от открити източници 
(напр. от Вашия уебсайт или реклами, публикувани от вас), за да се свържем с Вас по 
телефона с предложение за услуги. Можем да съхраняваме тези основни данни в нашата CRM 
система за по-нататъшна връзка.  

 
 

Цел на обработката на лични данни  
Основната цел на обработката на личните данни е сключването и изпълнението на сключен 
договор. В този контекст данните ще бъдат използвани и за регистриране и правилно 
изпълнение на договорните отношения, за контрол на дейността на нашите служители, за 
статистически цели, за по-нататъшно развитие на нашите услуги, както на услугата, предмет на 
сключения договор, така и на нашите вътрешни административни процедури, за събиране на 
вземания и за защита на нашите права и правата на трети страни (напр. други договорни 
партньори), по-специално срещу незаконни действия. Данните (по-специално данните, 
получени от комуникацията с партньора, като IP адрес и време на комуникацията) ще бъдат 
използвани и за целите на ИТ сигурността. Освен това личните данни ще бъдат използвани за 
целите на изпълнението на нашите законови задължения, по-специално съгласно счетоводните 
и данъчните разпоредби, разпоредбите за защита на данните (както Вашите, така и на тези, 
които действат от Ваше име), разпоредбите за регулиране на рекламата и др. и за целите на 
директния маркетинг (изпращане на оферти за други наши продукти и услуги).  

 
 

Правно основание за обработка на лични данни  
Правното основание за обработване на Вашите данни е необходимостта от изпълнение на 
договора (включително събиране на възникнали вземания), защита на нашите законни 
интереси (регистрация на договорни отношения, защита от незаконни дейности, включително 
ИТ сигурност, по-нататъшно развитие на продукти или услуги, статистически цели, обработване 
за директен маркетинг) и законните интереси на трети страни (по-специално други договорни 
партньори, участващи в изпълнението на договора) и изпълнение на законови задължения (по-
специално предотвратяване на незаконни дейности, спазване на изискванията на разпоредбите 
за защита на данните, водене на счетоводство и спазване на задълженията съгласно 
данъчните разпоредби). 

 
Директен маркетинг  
Можем също така да обработваме данни за наши потенциални, настоящи или предишни 
партньори за целите на т.нар. директен маркетинг, който обикновено представлява изпращане 
на имейли или контакти по телефон с оферти за подобни продукти или услуги, каквито сте 
получили от нас. Изпращането на оферти не е ограничено във времето, но ако изразите 
желание повече да не Ви изпращаме такива оферти, няма да Ви ги изпращаме. Въпреки това 
ще продължим да обработваме основните данни за изпращане за разумен период от време, за 
да можем да докажем защо сме Ви изпратили тези оферти. Няма да предаваме Вашите данни 
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на трети страни с цел да Ви изпращаме оферти (с изключение на нашите подизпълнители, 
които извършват обработката за нас).  
Можем да Ви изпращаме търговски съобщения на Вашия адрес (включително електронна 
поща) по смисъла на раздел 7 от Закон № 480/2004 Сб., може да Ви изпратим непоискана 
директна поща, съдържаща търговски съобщения, свързани с нашите продукти, търговия и 
услуги. Можете да откажете такива съобщения по всяко време, за предпочитане чрез отписване 
от по-нататъшни съобщения, като кликнете върху връзката, която обикновено се включва в 
такива съобщения за тази цел, или като се свържете с нас на адреса на управление или като 
изпратите имейл на info@korado.cz. Подобен отказ не засяга получаването на търговски 
съобщения, различни от тези, на които сте реагирали, освен ако изрично не сте заявили друго. 

 
 

b. Лица за контакт на нашите договорни партньори  
 
В рамките на обработката на лични данни на настоящи или потенциални договорни партньори 
обработваме и данни за лицата за контакт с тях (напр. уставни органи или служители). 
Обикновено това става чрез обработване на данни за името и фамилията на тези лица, техния 
имейл адрес, длъжност, телефонен номер и евентуално протоколи от срещи с тях. Тези данни 
се обработват за същите цели, в същия обем и с подобна продължителност като данните на 
договорните партньори. Отделни служители на нашето дружество могат да поддържат свои 
собствени списъци с лица за контакт, например в телефонни указатели или каталози с визитни 
картички. Освен това телефонните номера, с които се комуникира от устройствата на 
дружеството, също се съхраняват за разумен период от време с цел правилно фактуриране на 
телекомуникационните услуги, защита на нашите права и евентуално разделяне на частните от 
служебните обаждания. Освен системните администратори обаче достъп до тези данни имат 
само служителите, от чиито устройства е осъществена комуникацията. 

 
 

c. Кандидати за работа  
 
Категории обработвани лични данни  
Ако кандидатствате за работа в нашето дружество, освен основните лични данни 
(идентификационни данни и данни за контакт) ще обработваме и данни от автобиографията Ви, 
като например Вашето образование, предишен професионален опит, езикови умения и др. 
Освен това може да обработваме и данни за Вашите препоръки от предишни работни места 
или данни за контакт с Ваши бивши колеги или работодатели, които може да ни предоставите и 
същевременно да дадете съгласието си да се свържем с тях. Въз основа на лична среща или 
телефонен разговор с Вас можем също така да отбележим какво впечатление сте ни направили 
или как външният Ви вид отговаря на информацията в автобиографията Ви.   
Ако се свържем с Вас без предварителното Ви съгласие, ще го направим само въз основа на 
данните, които сте публикували за тази цел (напр. от профила Ви в LinkedIn, от Ваша обява и 
др.).  
Във връзка с отговора Ви на обява за работа на нашия уебсайт може да съхраняваме и някои 
технически данни, като например времето на отговора Ви и IP адреса, от който е изпратен. 
 
Източници на събиране на лични данни и обработка  
Преди всичко ще събираме данни директно от Вас като част от нашата комуникация, 
независимо от формата, която тя приема (в тези случаи това обикновено може да бъде отговор 
на обява, попълване на формуляр на уебсайт и т.н.).  
В някои случаи (за заемане на специализирана позиция) може да получим данните Ви за 
контакт и друга информация от публични източници, като LinkedIn или сайтове като jobdnes.cz 
или jobs.cz, чрез които могат да се споделят автобиографии (автобиографиите се споделят с 
Ваше съгласие в такива услуги).  
След като се свържем с Вас, с Ваше съгласие ще Ви включим в съответната процедура за 
подбор за позицията или в нашата база данни с кандидати. Ако не дадете съгласието си, няма 
да обработваме данните Ви по този начин и за тази цел. Въпреки това можем да съхраняваме 
за разумен период от време основна информация за това, че сме се свързали с Вас и защо. 
Можете да оттеглите съгласието си да участвате в процеса на подбор по всяко време (в 
идеалния случай чрез изпращане на съобщение до съответното лице за контакт в нашия отдел 
по човешки ресурси).  
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За кандидати за работа използваме и уебсайта https://www.korado.cz/kariera.html.  
Ако успеете в процеса на подбор и станете служител на нашето дружество, предоставената от 
Вас информация (по-специално автобиографията Ви) може да стане част от личното Ви досие. 

 
Цел на обработката на лични данни  
Вашите лични данни ще бъдат използвани предимно за подбор на подходящ кандидат за 
заемане на позиция в рамките на протичаща процедура за подбор (включително външно 
сътрудничество). Също така ще използваме Вашите основни идентификационни данни за 
целите на защитата на правата на нашето дружество или на трети страни срещу всякакви 
незаконни действия, които могат да бъдат извършени в рамките на тези дейности, и за ИТ 
сигурността на нашия уебсайт и мрежа.  
Също така ще използваме данните за това как сте ни предоставили съгласие или основни 
данни за Вас и как сме получили данните за Вас, за да изпълним законовите си задължения, по-
специално задълженията си по силата на разпоредбите за защита на данните (за да докажем 
съгласието Ви за обработване на данни и т.н.) и евентуално за цели, свързани с проверка на 
изпълнението на договори, сключени с операторите на гореспоменатите услуги за споделяне на 
автобиографии.  
Като предоставяте личните си данни (например като отговаряте на обява или попълвате 
формуляр на уебсайта) или като се съгласявате да бъдете включени в процедура за подбор, 
Вие разрешавате на нашето дружество да използва Вашите лични данни, за да избере 
подходящ кандидат за дадена позиция в рамките на протичаща процедура за подбор или в 
рамките на друга процедура за подбор за подобна позиция, която е в ход в момента. Ако 
желаем да използваме Вашите лични данни за заемане на други позиции или за бъдещи 
конкурси, ще поискаме Вашето съгласие за това. 

 
Правно основание за обработка на лични данни  
Правното основание за горепосочената обработка е Вашето съгласие (с цел да Ви включим в 
процедура за подбор или в нашата база данни с автобиографии, за да Ви предложим работна 
позиция в бъдеще) и законните интереси на нашето дружество (по-специално в случай на 
първоначален контакт с Вас по начин, различен от този с Ваше съгласие). Моля, обърнете 
внимание, че предоставянето на лични данни за обработка с Ваше съгласие е доброволно от 
Ваша  страна, но без Вашето съгласие няма да можем да Ви включим в съответната процедура 
за подбор.  
Освен това правното основание за горепосочената обработка е и изпълнението на правните 
задължения на нашето дружество, по-специално в областта на разпоредбите за защита на 
данните (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
Периодът, за който ще обработваме Вашите лични данни  
Обработването на лични данни с основната цел, т.е. за подбор на подходящ кандидат за 
заемане на позиция в рамките на протичаща процедура за подбор, ще се извършва до 
заемането на позицията и за период от около 6 месеца след заемането на позицията (за да 
можем да се свържем с Вас с предложение за длъжността, в случай че първоначално 
избраният кандидат не успее да заеме длъжността; след този период нашата взаимна 
комуникация може да бъде архивирана за разумен период от време с цел защита на нашите 
права или правата на трети страни). Ако Ви приемем на работа, автобиографията и други 
подобни данни, които ни изпратите, ще станат част от Вашето лично досие и ще бъдат 
обработвани от нас за срока на поддържане на това досие.  
За другите цели, споменати по-горе (защита на права, ИТ сигурност, спазване на законови 
задължения), ще обработваме необходимите данни за Вас (но обикновено не и предоставена 
от Вас автобиография) за разумен период от време. 
 

 
d. Посетители на уебсайта на дружеството (https://www.korado.cz/)  

 
Категории обработвани лични данни  
Обработваме по-специално данни за Вашата активност на нашия уебсайт, IP адрес, дата и час 
на достъп, основно географско местоположение и др.  
Ако данните Ви се обработват въз основа на Ваше съгласие, обработваме и данни за това как и 
кога е дадено или оттеглено съгласието, включително Вашия IP адрес, от който сте отбелязали 
съответното поле. 
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Източници на събиране на лични данни и обработка  
Източникът на личните данни, които обработваме за Вас, е основно Вашата активност на нашия 
уебсайт.  
Ако се нуждаем от информация от Вас, която пряко Ви идентифицира или ни позволява да се 
свържем с Вас, ще я поискаме изрично.  
Обикновено обработваме Вашите данни в собствените си компютърни системи или можем да 
използваме системите на трети страни (т.нар. на обработващи лични данни).  

 
Цел на обработката на лични данни  

• измерване на трафика към нашия уебсайт.  

• подобряване на съдържанието на нашия уебсайт и неговия развой.  

• осигуряване на защита на нашите системи и мрежи срещу външни атаки или злоупотреба 
от страна на потребителите, по приложимия пазарен стандарт.  

• осъществяване на контакт в случай на Ваше търсене на нашите продукти 

• организиране на семинари и курсове за обучение. 

• кандидатстване за свободно работно място 

• организиране на потребителски конкурси  

• водене на счетоводна отчетност и изпълнение на други законови задължения (напр. 
доказване на съгласие за обработване на лични данни и др.). 

 

Бисквитки  
Използваме "бисквитки" или други подобни мрежови идентификатори на нашия уебсайт, за да 
различаваме отделни компютри и да персонализираме определени услуги. Бисквитките са 
малки текстови файлове, които нашите сървъри съхраняват на отделни компютри, използващи 
уеб браузър. Бисквитките могат да се разглеждат като памет на даден уебсайт, която 
разпознава потребителя на същия компютър при следващото му посещение. Бисквитките не се 
използват за събиране на чувствителни лични данни. Стандартните уеб браузъри поддържат 
управлението на бисквитки. За по-подробна информация използвайте помощта на браузъра си. 
Ако браузърът Ви е активирал бисквитките, ние ще приемем, че сте съгласни нашите сървъри 
да използват стандартни бисквитки. 
 

 
e. Система за видеонаблюдение 

 

В района на дружеството за защита на имуществото се използва система за видеонаблюдение 
със запис. Записите не се обработват допълнително и не се персонализират от гледна точка на 
лични данни. Ние не обработваме целенасочено данни от системата за видеонаблюдение и ги 
използваме само в обосновани изключителни случаи като доказателство за защита на 
имуществото на дружеството. 

 

III. Рискове и препоръчителни практики  
 
Всяко обработване на лични данни крие определени рискове. Те могат да варират в зависимост 
от обхвата на обработвани данни и начина, по който те се обработват. По-долу са изброени 
някои препоръчителни практики, които могат да Ви помогнат да защитите по-добре данните си:  
 

• Когато предоставяте личните си данни, винаги преценявайте дали наистина е необходимо 
да ги предоставите на друго лице. По-специално трябва внимателно да обмислите 
предоставянето на данни, които се отнасят до личния Ви живот и неговите аспекти, 
несвързани с целите, за които ги предоставяте, или данни, предназначени за публикуване 
(напр. Ваши коментари по статии и др.). Ако смятате, че изискваме твърде много данни, 
моля, свържете се с нас и ще проверим дали искането ни е основателно.  

• Ако ни предоставяте лични данни на трети лица (членове на Вашето семейство, служители 
и др.), отново преценете дали това предаване е необходимо и наложително. Ако е 
необходимо, потърсете съгласието на тези трети страни.  
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• Ако някой от нашите колеги поиска от Вас да предоставите данни, не се страхувайте да 
попитате дали това е необходимо и дали целта на обработката може да бъде постигната 
без тези данни.  

• Лицата под 18 години са особено уязвими. Ако предаването на данни ги засяга, всички 
обстоятелства трябва да бъдат разгледани особено внимателно. Необходимо е също така 
да се прецени дали за разкриването на такива данни се изисква съгласието на тези лица 
или на техните законни представители (напр. родители). Ако сте лице под 18-годишна 
възраст, препоръчваме Ви да обсъдите въпроса с Вашия законен настойник (родител) или 
в тази връзка специално да се свържете с нас.  

• Ако влизате в системата с парола, винаги използвайте уникална силна парола, която няма 
да използвате за други устройства и достъп. Не споделяйте и не разкривайте паролата си 
на никого. Никога няма да поискаме да ни предоставите паролата си, затова бъдете 
особено предпазливи към различни искания за пароли по имейл, дори ако са подписани от 
наше име. Вероятно става дума за измами с цел разкриване и последваща злоупотреба с 
Вашата парола.  

• Ако ни изпращате поверителна информация, моля, опитайте се да използвате сигурен 
метод на комуникация, като например криптиране на файл и предаване на парола по друг 
канал за комуникация.  

• Ако смятате, че нашето дружество не изпълнява всички свои задължения, възникнало е 
неразрешено изтичане на данни или друго подобно събитие, моля, уведомете ни възможно 
най-скоро. 

 

 

 


