
Политика за поверителност на Проексес

Да защитим Вашите лични данни е изключително важно за нас, особено, когато 
използвате нашия уебсайт. Съгласно тази политика, Вие може да получите подробна 
информация относно обработването на лични данни чрез нашия сайт и начините да я 
защитим в качеството си на „администратор на лични данни“. Личните данни се 
обработват съобразно приложимите правни норми. 
Ние сме Проексес ООД, българско дружество с ЕИК 204813035, със седалище в град 
София, ул. 79-та №6. Може да се свържете с нас чрез: info@proexes.com

I. Посещавайки нашия сайт www.proexes.com 
Когато посещавате нашия уебсайт, Вашите лични данни няма да бъдат запазени на 

нашите сървъри без Вашето съгласие. Въпреки това, за да направим използването на 
уебсайта ни по-добро, препоръчително е временно да жтдат съхранявани файловите 
регистри и „бисквитките“ (моля вижте по-надолу, секция Бисквитки); това е 
причината, поради която към Вас се отправя запитване за съгласието Ви на нашия 
уебсайт. Вие не сте задължени да давате своето съгласие и ще имате възможност да 
използвате уебсайта дори без това съгласие; в някои случаи обаче е възможно при 
използването на нашия уебсайт да изпитате определени ограничения.

Форма за контакт:
Ние имаме форма за контакт, чрез която се обработват много ограничени лични 

данни: Вашето име и e-mail. Ние събираме тази информация единствено за 
специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш 
служител, за да може същият да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има 
ограничен кръг служители на Проексес, които са пряко ангажирани с отговори на 
запитвания по електронен път. Ще използваме предоставената контактна информация 
единствено да осъществим връзка с Вас. Може да се свържем и когато вече не се 
очаква отговор от някоя страна, ако преценим за удачно да Ви информираме относно 
обстоятелства, които считаме за Важни за вас. Моля, знайте, че имате правото да 
възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на 
търговски съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако 
пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при 
условие, че не са налице законни основания да ги запазим). 

Кариери:
Чрез подаването на Вашата кандидатура за работа, Вие се следва да сте съгласни с 

това Проексес да съхранява и обработва личните Ви данни съобразно настоящата 
Политика за поверителност, тъй като възприетия от нас подход е законосъобразен и 
организацията ни го прилага по отношение на абсолютно всяка кандидатура – 
изключения не са допустими.

Ние събираме и съхраняваме информацията, която Вие ни предоставяте, когато 
кандидатствате. Лични данни, които ни предоставяте обикновено съдържат: имена, 
адрес, e-mail, телефон за контакт, дата на раждане, квалификация, образование и 
работен опит. Това е информацията, която Проексес счита за подходяща, но в 
подадената кандидатура може да включите всичко друго, което Вие прецените за 
нужно.

Освен това, Проексес може да провери за публично достъпна информация за всеки 
от кандидатите, както и за информация, която кандидатите сами са публикували в 
интернет (напр. в linkedin.com).
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Имаме солидно правно основание да обработваме горепосочените лични данни, 
които Вие ни предоставяте доброволно. Легитимният ни интерес да извършим процеса 
по подбор го предполага, а освен това обработването е свързано и с предприемане на 
стъпки по сключване на договор (трудов договор), чиято инициатива е поета от 
субекта на лични данни (кандидат за работа).

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да преценим дали сте подходящ за 
позицията, по която сте кандидатствали, но освен това и във връзка с бъдещи отворени 
позиции в Проексес. Предвид преценката по повод бъдещи позиции, Проексес може да 
съхрани личните Ви данни за срок до 3 години, считано от получаването на 
информацията (датата на Вашето кандидатстване). Въпреки това, ако решите да 
оттеглите кандидатурата си, или не желаете да запазим личните Ви данни за бъдещи 
отворени позиции при нас, Вие по всяко време можете да поискате от нас да изтрием 
личните Ви данни, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно 
основание да ги запазим – както би било например в случай, че вече сте нает на 
работа). 

II. Бисквитки:
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, 

когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка 
намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер 
на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на 
уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното 
устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти 
всеки сайт в интернет. Научете повече за бисквитките на: www.allaboutcookies.org.

Използваме реномирани доставчици на въшни услуги, които също могат да създават 
бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния 
доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези 
външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на 
статистиката. Използваме следните външни услуги: 

- Google analytics
Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=bg
Ако дадете своето изрично съгласие със съхранение и използване на файлови 

регистри и бисквитки, нашите уебсървъри временно ще съхраняват всеки отделен 
достъп във файл с регистър. Съответно ще бъдат събирани и съхранявани следните 
данни: 

 IP адрес на компютъра изпращащ заявка 
 Дата и час на достъп 
 Наименование и URL на изтегления файл
 Количество на прехвърлените данни 
 Информация относно това дали заявлението е успешно (HTTP статус код)
 Информация относно използвания браузър и операционна система

Събраните данни биват обработвани с цел позволяване на използването на уебсайта, 
сигурност на системата, технологична администрация на мрежовата инфраструктура и за 
целите на анонимизирано, статистическо оценяване на употребата и оптимизацията на 
нашето интернет присъствие.

III. Права



Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: 
право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на 
ограничаване на обработването, право да възразите срещу обрабтоването, право на 
преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да 
подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни ( 
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5 ).

Преди всичко, за да упражните свое право, свързано с личните данни, свържете се с нас 
на: info@proexes.com 
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