КРС е администратор на лични данни. Информация за комисията е налична на интернет
страницата й.
Предоставени от заявителите данни ще бъдат използвани, за да се избере лице, което да
бъде назначено на съответната длъжност. Данните ще се обработят във връзка с
разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Наредбата за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и другите
законови изисквания на трудовото законодателство.
Данните, които ще бъдат обработени, са посочени в:
1. заявлението за участие в конкурса: индивидуализиращи данни, данни за контакт, за
образованието на заявителя, за компютърните му умения, за познанията му по изисквания
чужд език, за компетентностите на кандидата;
2. декларирани данни, съобразно законовите изисквания, и други предоставени от
кандидата данни.
Данните ще бъдат обработени от комисия от служители на КРС. Същите няма да бъдат
предоставяни на трети лица, освен на други държавни органи, които по закон имат право
да ги получат, например при извършването на проверка на КРС.
Данните ще се съхраняват за срок от 6 месеца.
Данните от съответната документация са задължителни, с оглед допускането до участие в
конкурса.
Моля да имате предвид, че за държавен служител може да бъде назначено лице, което:
1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение – преди назначаването ще се изисква от класираното
лице представянето на медицински документ за това, че няма пречки за изпълняване на
длъжността;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода –
преди назначаването ще се иска информация по служебен път относно съдимостта на
лицето;
5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или
професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на съответната длъжност.
Моля да имате предвид и че не може да бъде назначавано за държавен служител лице,
което:
1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с
лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително;
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация – за тази цел могат да бъдат изследвани данни от Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. е народен представител;
4. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал.
4 или чл. 81б от Закона за държавния служител.
Моля, имайте предвид, че конкурсната комисия ще разгледа всяко заявление и ще прецени
дали са предоставени необходимите документи и дали те удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемане на длъжността. След разглеждането им, ще бъдат съставени
списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, като в списъка на недопуснатите
кандидати ще се посочат основанията за недопускането. Съответните списъци ще се
публикуват на интернет страницата на комисията.
Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни са следните:
1. Право на достъп
Вие имате право да получите информация от нас за това дали се обработват лични данни,
свързани с Вас. Също така, Вие имате право да получите и достъп до данните и
информация във връзка с обработването.
2. Право на коригиране
Вие можете да поискате от КРС да коригира неточните лични данни, свързани с Вас, както
и да предоставите допълнителни данни.
3. Право на изтриване
Вие имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да
бъдат изтрити, освен в случаите, в които е налице основание за обработването им.
4. Право на ограничаване на обработването
Правото на ограничаване можете да упражните в следните ситуации:
- когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на КРС да
провери точността им;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а
изисквате вместо това ограничаване на използването им;
- КРС не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги
изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на КРС имат преимущество пред Вашите интереси.
5. Право на възражение
Вие имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас,
което се основава на изпълнение на задача от обществен интерес, упражняване на
официални правомощия и при обработване за целите на законовите интереси на КРС.
6. Право на жалба
Жалба във връзка с нарушения на изискванията за защита на личните данни можете да
подадете до Комисията за защита на личните данни. Разбира се, КРС е готова също да
разгледа всяка такава жалба във връзка с нейната дейност, за да предприеме своевременно
действия за разрешаване на проблема и за предотвратяването на подобни ситуации
занапред. По всяко време Вие можете да се обърнете и към нашето длъжностно лице по
защита на личните данни на адрес dpo@crc.bg по въпросите, свързани с настоящата
политика и със защитата на Вашите лични данни.

