Уведомление за поверителност относно личните данни, обработвани чрез
интернет страницата на Аджибадем Сити Клиник

Личните данни, които получаваме от Вас ще бъдат обработени по строго
поверителен начин и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) наричн по-долу за краткост „ОРЗД“, Закона за защита на
личните и съгласно настоящото уведомление за поверителност.
Тъй като законодателните изменения или промените в нашите вътрешни
процеси могат да направят задължително адаптирането на този документ, Ви
молим да прочитате редовно уведомлението за поверителност.
Това уведомление за поверителност обхваща личните данни, които са получени
и се обработват при достъпването на интернет страницата на acibademcityclinic.bg
и нейните подстраници.
Повече информация за условята, при които се обработват Ваши лични данни
можете да получите, като посетите секцията „Защита на личните данни“ на
интернет страницата на избраното от Вас лечебно заведение и като се запознаете
с Груповата политика за поверителност на дружествата от групата Аджибадем
Сити Клиник.
1. Администратор на лични данни
Администраторът по смисъла ОРЗД е:
„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК“ ЕАД, ЕИК 203279315, с адрес: гр. София, п.к. 1407,
бул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53, ет. 4
2. Длъжностно лице по защита на данните
Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Аджибадем
Сити Клиник на:
Имейл: dpo@acibademcityclinic.bg
Адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ №53, ет.3
телефон: +359 878 739 296
3. Принципи на обработване на личните данни
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Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или
идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като Вашето име,
възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или
потребителско поведение. Информация, с която не може (или само с
непропорционални усилия) да се установи връзка с Вас, например чрез
анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването
на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или
прехвърляне) изисква винаги правно основание или Вашето съгласие.
Обработените лични данни ще бъдат изтрити, след като целта на обработването
бъде изпълнена, и не трябва да се спазват никакви законоустановени задължения
за запазване.
В случай че, обработваме Ваши лични данни за предоставяне на определени
услуги, вижте информацията по-долу за конкретните процеси, обхвата и целта на
обработване на данните, правното основание за обработване и съответния срок на
съхранение.
4. Обработване на данни
4.1. Лични данни, събирани при достъп
www.acibademcityclinic.bg и нейните подстраници

до

интернет

страницата

4.1. a) Обхват и цел на обработването
Ние събираме, записваме и използваме само личните данни на потребителите
до степента, необходима за осигуряване на функционалността на интернет
страницата.
Когато осъществите достъп и използвате нашата интернет страница, ние
събираме само личните данни, които Вашият браузър прехвърля автоматично на
нашия сървър. Информацията се съхранява временно в така наречения
регистрационен файл. Следната информация се записва без Вашата намеса и се
съхранява, докато не се изтрие автоматично:
 IP адрес на компютъра, от който се изпраща заявката,
 Дата и час на достъп,
 Име и URL на извлечения файл,
 Интернет страница, от който е осъществен достъпа (референтният
URL),
 Използваният браузър и ако е приложимо, операционната система на
Вашия компютър, както и името на лицето, което Ви осигурява достъп.
Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели:



Общо управление на интернет страницата;
Осигуряване на безпроблемна връзка с интернет страницата;
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Осигуряване на удобно използване на нашата интернет страница.

4.1. b) Правно основание
Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД служи като правно основание за
обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за
предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния
интерес на нашето дружество.
Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД служи като правно основание за
обработване на данните, които получаваме когато се съгласите с използването на
бисквитки, които имат маркетингова насоченост.
4.1. c) Изтриване на данни и срок на съхранение
Личните данни на субекта се изтриват или блокират, след като бъде изпълнена
целта за съхранение. Събирането на данни за предоставяне на интернет страницаа
и съхранението на данни в регистрационните файлове е крайно необходимо за
функционирането на интернет страницата. Следователно няма възможност за
възражение на потребителя. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в
отделни случаи, ако това се изисква по закон.
Повече информация за тази цел на обработване на Вашите лични данни можете
да откриете в нашата Политка за бисквитки.
4.2. Лични данни, събирани при абониране за нашия електронен бюлетин
4.2. a) Обхват и цел на обработването
На нашата интернет страница имате възможност да се регистрирате за нашия
безплатен електронен бюлетин. Бюлетинът Ви уведомява за новини и услуги,
които предлагат лечебните заведения от групата Аджибадем Сити Клиник, както и
за актуални промоции, свързани с Вашето здраве и лечение. За регистрацията ни е
необходим Вашият имейл адрес.
4.2. b) Правно основание
Обработването на Вашите лични данни за електронен бюлетин се основава на
следното свободно предоставено съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а):

Ако сте се регистрирали за получаване на електронен бюлетин, Вие сте
предоставили следната декларация за получаване на съгласие:
„Прочетох и разбрах политиката за поверителност с подробна и допълнителна
информация и съм съгласен/а с нея.
Да, бих искал/а да се абонирам за електронен бюлетин на Аджибадем Сити
Клиник.
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Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време и без да
посочвам причини за това, като използвам връзката за прекратяване на
абонамента си, видима в имейла, с който получавам електронния бюлетин.
Информиран/а съм, че администраторът няма да обработва мои лични данни,
след оттегляне на съгласието ми, както и че оттеглянето на съгласието няма да
засегне законосъобразното обработване на личните ми данни преди този момент.“

4.2. c) Срок на съхранение
Вашият имейл адрес ще се съхранява, докато сте абонирани за елентронния
бюлетин. След като прекратите абонамента на бюлетина, Вашият имейл адрес ще
бъде изтрит. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако
това се изисква по закон.
4.3. Лични данни, събирани чрез попълване на формата за контакти
4.3. a) Обхват и цел на обработването
За да се свържете с нас, можете да използвате формуляра за контакти. За да
използвате формуляра за контакти, се нуждаем от следната информация:




Име и фамилия;
Имейл адрес;
Телефонен номер.

Към формата можете, ако желаете да приложите файл с информация, но това не
е задължително.
Информацията, която ни е предоставена, ще бъде изпратена на лечебното
заведение от групата Аджибадем Сити Клиник, чиито пациент сте или от чиито
услуги се интересувате. Данните, които сте въвели, се прехвърлят посредством
сигурна https/SSL връзка. Вашите данни ще бъдат изтрити в рамките на 90 дни
след завършване на обработката, освен ако не е необходим по-дълъг период на
съхранение поради причини, свързани с проверимостта, обслужването на
пациенти, защита от правни претенции или законоустановените срокове на
задържане.
4.3. b) Правно основание

Обработването на данни, посочено по-горе (вижте точка 4, параграф 3,
буква а) за целта на установяване на контакт, се извършва доброволно в
съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД относно декларацията за
предоставяне на съгласие, подадена от Вас по следния начин:
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„Прочетох и разбрах политиката за поверителност с подробна и допълнителна
информация и съм съгласен/а с нея.
С въвеждането на моите данни и щракване върху бутон „изпрати“ аз декларирам
своето съгласие за използване на предоставените от мен две имена, електронна
поща и телефон за отговор на моята заявка за контакт.
Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време и без да
посочвам причини за това, като изпратя имейл на dpo@acibademcityclinic.bg .
Информиран/а съм, че администраторът няма да обработва мои лични данни,
след оттегляне на съгласието ми, както и че оттеглянето на съгласието няма да
засегне законосъобразното обработване на личните ми данни преди този момент.“

4.3. c) Срок на съхранение
След като започне разглеждането на Вашето запитване и съответните факти са
изяснени окончателно, Вашите лични данни, обработени чрез формуляра за
контакти, ще бъдат изтрити. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в
отделни случаи, ако това се изисква по закон.
4.4. Лични данни, събирани когато кандидатствате на работа при нас
4.4. a) Обхват и цел на обработването
За да кандидатствате за работа в групата дружества Аджибадем Сити Клиник, се
нуждаем от следната информация:






Две имена;
Телефон;
Електорнна поща;
Автобиография;
Актуална снимка.

Информацията, която ни е предоставена, ще обработена от отдел „Човешки
ресурси“. При необходимост от преценка на кандидатурата Ви, личните Ви данни,
могат да бъдат разкрити на служители от лечебното заведение от групата
Аджибадем Сити Клиник, където е открита позицията.
Вашите лични данни ще бъдат обработени изключително с цел провеждане на
процеса на подбор на персонал (подбор и избор на кандидати), а именно:
определяне на кандидата, оценка на уменията и професионалните качества на
кандидата, проверка на знанията на кандидата и добрата му репутация,
свързването с него за интервю и провеждане на интервюта, създаване на
подходяща среда за подбор на кандидата за работа, установяването на
необходимото обучение за адаптиране към изискванията на работното място,
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подготовка на условията за подписване на трудовия договор с избрания за работа
кандидат.
Настоящото уведомление за поверителсност обхваща предварителните
проверки, които извършваме, и представените от кандидата документи в процеса
на набиране на персонал. Избраните кандидати за работа ще получат отделна
уведомление относно обработването на личните данни на служители.
4.4. b) Правно основание

Обработването на Вашите лични данни за кандидатстване на работа при
нас се основава на следното свободно предоставено съгласие съгласно член
6, параграф 1, буква а), като се счита, че сте направили следното
волеизявление:
„Прочетох и разбрах политиката за поверителност с подробна и допълнителна
информация и съм съгласен/а с нея.
С изращането на мои две имена, телефон и електронна поща, прилагайки моята
автобиография и актуална снимка и щраквайки върху бутон „кандидатсвай“ аз
декларирам своето съгласие за използване на предоставените от мен данни за
целите на процеса по подбор за обявена свободна работна поиция.
Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време и без да
посочвам причини за това, като изпратя имейл на dpo@acibademcityclinic.bg .
Информиран/а съм, че администраторът няма да обработва мои лични данни,
след оттегляне на съгласието ми, както и че оттеглянето на съгласието няма да
засегне законосъобразното обработване на личните ми данни преди този
момент.“

4.4. c) Срок на съхранение
Личните данни на кандидати, които не отговарят на изискванията за
свободните работни места или които откажат предложението за наемане, или ако
в момента на изпращане на данните няма свободно работно място, ще бъдат
запазени 6 месеца или 6 месеца след приключването на процеса на набиране на
персонал, освен ако не сте посочили, че желаете да съхраняваме Вашите лични
данни за перидо от 3 години.
5.Получатели на Вашите данни
Получатели на Вашите данни могат да бъдат служители от отдели „Човешки
ресурси“, „Маркетинг“ и „Информационни технологии при администратора. Извън
тези лица, Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на служители от други
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лечебни заведения от групата Аджибадем Сити Клиник в съответствие с целите,
за които данните са събрани.
6.Ние ще прехвърлим Вашите лични данни на трети страни само ако:
Вие сте предоставили Вашето изрично съгласие съгласно член 6, параграф 1,
изречение 1, буква а) от ОРЗД;
Прехвърлянето е правно допустимо и необходимо за изпълнението на
договорните отношения с Вас съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква б)
от ОРЗД;
Съществува правно задължение за прехвърляне на данни съгласно член 6,
параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.
7.Автоматизирано вземане на решения
Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително не Ви
профилираме въз основа на личните данни, предоставени от Вас за
горепосочените цели.
8. Вашите права
1. Право на достъп до обработваните лични данни;
2. Право на намеса (корекция, актуализиране, изтриване) на личните
данни;
3. Право на възражение при обработването на личните данни;
4. Право да не бъдете предмет на отделно решение въз изключителна
основа на обработката на личните данни с помощта на автоматизирани
средства;
5. Право да се свърже с Комисия за защита на личните данни;
6. Право да поиска изтриването или прекратяването на обработката на
данните;
7. Право да поискате прехвърлянето на личните данни на друг
администратор.

Този документ е актуализиран и се прилага считано от 31.03.2021 г.
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