
 

Политика за защита на личните данни при кандидатстване за 

позиция или стажантска програма  

Личните Ви данни се обработват от Администратора „Бараж Груп“ ЕООД, ЕИК 

201714701, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област София (столица), 

община Столична, София 1680, район р-н Витоша, бул. „България“ № 98, Бизнес сграда 

„Астра“, секция В, ет. 1, офис 6, с цел: набиране и подбор на работници и служители по 

трудово правоотношение и/или участие в стажантски програми в дружествата от Бараж 

Груп. Дружествата от групата на Бараж включват: „Бараж Груп“ ЕООД с ЕИК 201714701, 

„Бараж Констръкшън“ ЕООД с ЕИК 202438825, „Импулсно Уплътняване“ ООД с ЕИК 

204504918.  

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6(1)б, предложение второ от 

Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки 

по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните Ви данни се 

съхраняват за срок до 1 година след приключване на процедурата по подбор за 

конкретната позиция/стажантска програма, за която кандидатствате, или 

позицията/стажантската програма, за която Администраторът прецени, че Вашата 

кандидатура е подходяща, в случай, че не сте заявили интерес към конкретна такава. 

Срокът за съхранение на Вашата кандидатура може да бъде удължен единствено въз 

основа на Вашето свободно изразено, конкретно и информирано писмено съгласие.  

Администраторът не предоставя Вашите данни на трети страни, извън дружествата от 

групата на „Бараж Груп“ и не обработва Вашите данни за други цели, освен 

горепосочените.  

По отношение на обработваните от Администратора Ваши лични данни разполагате с 

право на достъп до Вашите лични данни; право на коригиране или изтриване на Вашите 

лични данни или ограничаване на обработването им - при наличието на съответните 

нормативни условия; право на възражение срещу обработването на Вашите лични 

данни, право на преносимост и право на жалба до Комисията за защита на личните 

данни. 

Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви 

данни, можете да отправяте към отговорния служител по защита на данните* на „Бараж 

Груп“ ЕООД: 

Електронен пощенски адрес: mydata@baragegroup.com 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1680, бул. „България“ № 98, офис сграда 

„Астра“, секция В, етаж 1, офис В6  

Телефон за контакт: 02 / 980 05 04 

* Отговорният служител по защита на данните не представлява длъжностно лице 

по защита на данните по смисъла на Глава IV, Раздел 4 от Регламент ЕС 2016/679. 

 

 

 

 


