ДЕКЛАРАЦИЯ/СЪГЛАСИЕ
ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният/aта,
........................................................................................................... ................ ЕГН............................................................
/трите имена по лична карта/
Документ за самоличност/лична карта: №..........................................дата..................... ........издаден от.............................
Постоянен адрес/адрес по лична карта/:
гр................................................................................. ...............................общ........................................................................
бул./ул.......................................................................................................№...........................вх.................. ...........ап............
Настоящ адрес:
гр............................................................................................................... ......общ...................................................................
бул./ул.......................................................................................................№.............. .............вх.............................ап............
Декларирам, че доброволно предоставям всички посочени по-горе лични данни (ЛД) /вкл. ЕГН и адрес/ с цел валидно деклариране и
документиране на волеизявленията ми, дадени с настоящата декларация. Уведомен/а съм и съм съгласен/а, че за идентифицирането на
самоличността ми при сключването на: 1/ трудов догово, или 2/друг вид договор или 3/при валидно осъществяване на други отношения
с цитираното дружество {вярното 1/ или 2/ или 3/ се подчертава} ще представя личната си карта/или друг документ за самолично ст/ на
съответния отговорен служител на администратора /или на наето, привлечено за изпълнение на съответните функции на
администратора трето лице-ЮЛ, респективно служител на ЮЛ.
Декларирам, че посочените по-горе данни са лични и че съм уведомен от администратора на лични данни "Неохим" АД , със седалище и адрес на управление
гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска, , ЕИК 836144932, тел. 0391/60 558 , за следното:
1. Предоставените лични данни са във връзка със сключването или актуализирането на трудов/граждан ски договор или 2/друг вид договор или 3/валидно осъществяване на
други отношения от гражданския и търговския оборот с цитираното дружество{вярното 1/ или 2/ или 3/ се подчертава } ще бъдат използвани и обработвани от „Неохим" АД
или обработващ ЛД по силата на договор с „Неохим"АД при спазване изискванията на закона ,на вътрешнонормативните актове, както и за нуждите на осъществяване на
търговската му дейност.
2. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани в архива на "Неохим"АД, при спазване на изиску емото ниво на сигурност.
3. Лични данни ще бъдат предоставяни от "Неохим"АД на държавни или местни органи и институции и Частни съдебни изпълнители - в кръга на тяхната компетентност, на
обработващ лични данни по силата на договор, на съконтрагентите на юридическото лице - при реализация на обичайните търговски отношения, на лица осъществяващи
контрол или действия на управление по отношение на "Неохим" АД, на оператори на ваучери за храна, ако има такива,както и на т рети лица - по преценка на "Неохим" АД
при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните д анни.
Декларирам, че съм предоставил/а информация за себе си, представляваща лични данни, доброволно.
Декларирам изричното си съгласие "Неохим АД да обработва личните ми данни самостоятелно и/или чрез Обработващия ЛД по смисъла на § 1 т.1 от ЗЗЛД и да ги предоставя
по начина посочен по-горе. При промяна на горепосочените лични данни се задължавам да уведомя "Неохим" АД в десетдневен срок от настъпването им.
Давам съгласието си „Неохим"АД, в качеството му на работодател да събира информация относно членствот о ми в синдикална организация или присъединяването ми към
КТД, за целите и изпълнението на КТД и Кодекса на труда.
Декларирам, че съм запознат със следната допълнителна информация:
Правното основание за обработването на личните данни е чл. 66 , във вр. с § 1 т. 10 от Кодекса на труда, ЗЗБУТ, КСО, ЗДДФЛ, ГПК, ДОПК, ТЗ, ЗЗД, ЗМДТ и др.
Обработването на лични данни подлежи на административен и съдебен контрол.
Срокът, за който ще се съхраняват личните ми данни е законово определен и/или до отпадане необходимост та от тяхното съхранение., съгласно Инструкция за мерките за
защита на личните данни в „Неохим"АД./ИМЗЛД/. Информиран/а съм, че мога да получа ИМЗЛД на „Неохим"АД по всяко време при поис кване от моя страна. Всички
документи и бланки за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да се намерят на: www.neohim.bg
Информиран съм за правото ми да изисквам от Администратора на лични данни достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на
лични данни, както и за правото ми да направя възражение срещу обработването, както и за правото на преносимост на данните.
Информиран съм за правото ми на оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни по всяко време, освен когато личните дан ни са предоставени от мен по силата на
закон.
При несъгласие от моя страна относно начина на обработване на личните ми данни имам право на жалба до Комиси ята за защита на личните данни с адрес: гр.София 1592,
бул."Проф Цветан Лазаров" № 2, КЗЛД, ел. поща: kzld@cpdp.bg
Дата: .............................................
гр. Димитровград

Декларатор:.................................................
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