
Въведение
Групата Ер Ликид уважава Вашите опасения относно поверителността на предоставената
от Вас лична информация и спазва своята групова политика за поверителност, достъпна
чрез тази връзка. Приемане на условията на това уведомление за поверителност
означава, че давате Вашето съгласие за събиране, използване и разпространение на
личната Ви информация за цели, свързани с кандидатстването Ви за работа. Ето защо Ви
препоръчваме да прочетете внимателно това уведомление за поверителност, преди да
подадете кандидатурата си за работа. Съгласието Ви е валидно за всички бъдещи
посещения на уебсайта, като можете да го оттеглите съгласно процедурата, посочена
по-долу.

Какъв е обхватът на настоящото уведомление за поверителност?
Настоящото уведомление за поверителност се отнася за всички лични данни,
предоставени от Вас при кандидатстването за работа и в процеса на набиране на
персонал, независимо от това дали кандидатстването е направено чрез отговор по обява
за работа или чрез изпращане на спонтанно кандидатстване да бъдете включен/а в
списъка от кандидати. Администраторът на Вашите лични данни е Групата Ер Ликид,
което обработва кандидатурата ви за работа или която обработва личните ви данни в
случай на спонтанно кандидатстване в съответствие с нейните необходимости (наричана
по-долу „Ер Ликид“).

Как се събират и използват Вашите лични данни?
Ер Ликид използва предоставените от Вас лични данни, за да се свърже с Вас и да
обработи кандидатурата Ви, ако кандидатствали онлайн по обява за за работа или сте
изпратили спонтанната си кандидатура, и в рамките на законовия си интерес да оцени
пригодността Ви за дадената работа. Ако сте нает/а, Вашата информация ще бъде
споделена с отдела по управление на човешките ресурси на Ер Ликид за целите на
администриране на набирането на персонал.

Пасивно събиране на лични данни
Някои от личните данни, съхранявани на нашия сървър, се предоставят от Вас
доброволно, когато попълвате формуляри онлайн, докато други лични данни се събират
автоматично.

С цел подобряване на сърфирането на потребителите в нашите сайтове и за целите на
статистическия анализ Ер Ликид автоматично събира определени лични данни, когато
посещавате нашите сайтове:

- Вашия IP адрес: IP адресът се присвоява на Вашия компютър от Вашия доставчик на
интернет услуги, за да можете да осъществявате достъп до уеб;
- датата и часа на посещението Ви в сайта и страниците, които разглеждате;
- операционната система на компютъра Ви и използвания софтуер за сърфиране в
интернет;
- Вашето потребителско име, ако разглеждате ограничени зони на сайта;



- историята на сърфирането ви в уебсайтовете на групата и продължителността на
връзката Ви.

В зависимост от случая обработваме такива лични данни с Вашето съгласие, когато
законът го изисква (например, в случай че събирането на някои бисквитки на Вашия
терминал изисква Вашето съгласие), или въз основа на законовия ни интерес да
предложим уебсайта и да се подобри работата му.

Препоръчваме ви да прочетете и нашата страница относно бисквитките.

Кой има достъп до Вашите данни?
В строгото ограничение на обработката на данни, извършвана за целите, описани по-горе,
достъп до Вашите лични данни ще има отдел Човешки ресурси на Ер Ликид. Вашите
лични данни ще бъдат използвани единствено от Ер Ликид и няма да бъдат съобщавани
на трети страни, освен на (i) трети страни – доставчици на услуги на информационната
система, които се нуждаят от достъп до личните данни в системата, за да предоставят
такива услуги, както и на (ii) външни дружества, участващи в процеса на набиране на
персонал. Ер Ликид изисква от тези дружества да защитават адекватно Вашите лични
данни и да не ги използват за цели, различни от гореспоменатите. Ако услугите,
предоставяни от тези дружества, включват прехвърляне на лични данни извън
Европейското икономическо пространство, Вашите лични данни ще бъдат обхванати от
стандартните договорни клаузи, които са определени от Европейската комисия и които
ние налагаме на нашите доставчици на услуги, или от всеки друг механизъм, който
Европейската комисия счита за необходим.

Като се има предвид международното измерение на Групата Ер Ликид, някои служители
на Ер Ликид може да са установени в държави, разположени извън Европейското
икономическо пространство, където законодателството за защита на личните данни може
да се различава от това в Европейското икономическо пространство. Затова Групата Ер
Ликид е предприела мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на предаваните
лични данни. Тези трансфери са обхванати от "Обвързващи корпоративни правила",
одобрени от компетентните органи за защита на личните данни. Можете да се запознаете
с тях, като последвате линка.

Как можете да управлявате личните си данни?
В съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, и по-специално
Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни, имате право на достъп, коригиране и
изтриване на личните Ви данни, право да възразите по причини, свързани с Вашата
конкретна ситуация, срещу обработването на личните Ви данни, както и право да
определите насоки относно личните Ви данни.
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Освен това в някои случаи можете да поискате да получите личните данни, които сте ни
предоставили, или, когато е възможно, да ги изпратите директно на друг администратор.

При определени обстоятелства имате право също така да поискате ограничаване на
обработката на Вашите лични данни.

За обработката на лични данни, за която се изисква Вашето съгласие, имате право да
оттеглите съгласието си по всяко време. Упражняването на това право не засяга
законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди оттеглянето.

В случай че желаете да изтриете личните си данни и/или да оттеглите съгласието си,
свързано със запазването на личните Ви данни, и/или да премахнете името и личните си
данни от списъка с кандидати, можете да:

- влезете в профила си на кандидат и да кликнете върху "Изтриване на личните ми
данни";
- в случай че нямате достъп до профила си на кандидат, можете да изпратите искането си
на този имейл: wwhr-grouphris@airliquide.com.

За всички други въпроси или искания, свързани с Вашите лични данни, както и за
упражняване на законните Ви права, можете да изпратите искане до длъжностното лице
по защита на данните, назначено от Ер Ликид:

По обикновена поща:
Лоранс Томазо
Длъжностно лице по защита на данните
75, quai d'Orsay 75007 Paris

Или чрез формуляра за контакт, достъпен тук.

Също така имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните
данни.

Колко дълго Ер Ликид ще съхранява Вашите лични данни?
В случай на отказ от страна на Ер Ликид на Вашата кандидатура по обява за работа
Вашите лични данни ще бъдат изтрити след три месеца от края на процеса на
кандидатстване освен в случаите, когато законът позволява по-дълго съхранение с цел
осигуряване на доказателства.
Ако дадете съгласието си да бъдете включени в група от кандидати след отказ от страна
на Ер Ликид на Вашата кандидатура за конкретна обява за работа или поради това, че сте
изпратили спонтанна кандидатура, Ер Ликид ще съхранява Вашите лични данни за
период от двадесет и четири месеца от последния контакт с Вас, освен ако преди това не
поискате изтриване на Вашите лични данни в съответствие с процедурата, посочена
по-горе.
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Промени
Ер Ликид си запазва правото да променя или допълва настоящото известие за
поверителност по всяко време. Актуализацията на това известие за поверителност е
показана в началото на това известие и влиза в сила веднага след публикуването му.
Моля, проверявайте периодично, особено преди да предоставите нова лична
информация.


