ОБЩ РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО ИМАТ
ДОСТЪП ДО АВТОБИОГРАФИИ/ПРОФИЛИ НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА, ИЗВЛЕЧЕНИ
ОТ БАЗАТА ДАННИ НА АВТОБИОГРАФИИТЕ НА ПОРТАЛА EURES

Това са общите условия, които трябва да бъдат прилагани от Европейския координационен
офис/Европейската комисия, както и от всяка организация - член или партньор на EURES,
предоставяща на работодателите достъп за търсене и преглеждане на
автобиографии/профили на търсещи работа, които са качили автобиографията си/профила
си на портала EURES или са дали съгласието си за предаване на автобиография/профил на
търсещ работа към този портал. Порталът EURES и отделните членове и партньори на
EURES могат да прилагат допълнителни условия за достъп до автобиографии/профили на
търсещи работа на EURES и до своите електронни услуги най-общо.

1. Европейският координационен офис, който е част от Генерална дирекция
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, е
„администратор“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Регламент (ЕС) 2016/679
(Общия регламент относно защитата на данните). Членовете и партньорите на EURES,
които предоставят достъп до данни, съхранявани на или предавани към портала EURES,
действат от името на администратора.
2. Като приемат тези условия, работодателите изразяват съгласие да използват
услугата ЕURES единствено за да търсят и да се свързват с търсещи работа, с цел да им
предложат реална и конкретна работа или да им възложат задача в собствената
организация на работодателя или в организация, представлявана пряко от работодателя.
Всяко предложение за работа се прави в съответствие с желанията, изразени от търсещия
работа в неговия профил.
3. Работодателите нямат право да искат такса или друга форма на заплащане от
търсещите работа за достъп до информацията за свободни работни места или за
получаване на трудов или друг договор.
4. Получената информация не може при никакви обстоятелства да се използва за
рекламиране или продажба на услуги или продукти, или за изпращане на информация за
пазара на труда или на оферти от общ характер, като заявки за регистрация на
автобиографии/профили на търсещи работа в други бази данни за автобиографии.
5. Информацията, получена от базата данни за автобиографии на портала EURES,
може да съдържа лична информация, която трябва да се третира в пълно съответствие с
действащото законодателство за защитата на личните данни, по-специално Регламент
(ЕС) 2016/679. Всички указания за обработването на данни, получени заедно с данните,
като например време за съхраняване на данните, ограничения на по-нататъшна
обработка и т.н., трябва да бъдат напълно спазвани.
6. Данните, изтеглени от базата данни за автобиографии на портал EURES, могат да
се съхраняват само за времето, което е абсолютно необходимо за контакт с
потенциалните кандидати и за извършване на следващите стъпки на процеса на набиране
на персонал. Ако заедно с получените данни не са дадени други указания относно
съхраняването на данните, всички данни трябва да бъдат напълно изтрити веднага щом
вече не са необходими за първоначалната цел на откриването и свързването с
кандидатите за реална и конкретна работа или задание, както е посочено в т. 2 по-горе.
Данните на търсещия работа могат да бъдат съхранявани от работодателя за по-дълъг
период от време единствено ако лицето, търсещо работа, даде своето изрично съгласие
за това.
7. Неспазването на тези условия и на други указания за обработка от
администратора на данни или от други органи, които работят от името на
администратора на данни, може, без да се засягат други административни или съдебни
средства за защита, да представлява нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679.

