
 

 

EDENPEOPLE ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Външни кандидати/EXTERNAL RECRUITMENT 

 

Системата за управление на човешките ресурси EdenPeople включва модул за външни кандидати 
за работа, чиято цел е да улесни и хармонизира управлението на кандидатурите за работа и 
потенциални бъдещи кандидати за работа. Модулът за външни кандидати за работа е достъпен 
за следните категории субекти на данни: 
 
 Потенциални кандидати (Проспекти)  
 Препоръчани кандидати (Препоръки) 
 Външни кандидати, които искат да кандидатстват по обява за работа, публикувана от 

Edenred 

Като част от тази дейност, част от личните ви данни се обработват от Edenred. Целта на 
настоящата Политика за поверителност е да ви информира за личните данни, които събираме в 
контекста на модула за външни кандидати и как ги използваме. 

Идентичност на администратора на лични данни  
Идънред България АД, ЕИК 130526402, със седалище и адрес на управление: 1784 София, 
България, бул. „Цариградско шосе” №137, ет.3, е администратор на личните данни, обработвани 
в EdenPeople. 

Категории лични данни   
Идънред България АД, администратор на лични данни, ви информира, че през платформата 
EdenPeople, събира и обработва лични данни, свързани с:  
 
 Потенциални кандидати (Проспекти) 
- Вашата самоличност (напр. три имена и др.) 
- Вашите данни за връзка (напр. личен имейл адрес, , телефонен номер и др.) 
- Данни за професионалния Ви живот (напр. CV и предишен опит и др.) 

 
Вашите лични данни може да са били непряко или ръчно събрани от Идънред по някой 
от следните начини: профил в LinkedIn, кандидат от външна агенция за подбор на 
персонал, събитие за нетуъркинг, университетски кариерен форум, препоръчан профил, 
през Бюро по труда или предходна кандидатура за работа.  
 

 Препоръчани кандидати (Препоръки) 
- Вашата самоличност (напр. три имена и др.) 
- Вашите данни за връзка (напр. личен имейл адрес, , телефонен номер и др.) 
- Данни за професионалния Ви живот (напр. CV и предишен опит и др.) 

 
Вашите лични данни може да са били непряко събрани от Идънред чрез процес за 
препоръки, т.е. служител на Идънред да е предложил вашия профил за отворена 
позиция в компанията. 

 

 Външни кандидати 
- Вашата самоличност (напр. три имена и др.) 
- Вашите данни за връзка (напр. личен имейл адрес, , телефонен номер и др.) 
- Данни за професионалния Ви живот ( напр. CV и предишен опит и др.) 
- Ако сте създали ваш профил в системата EdenPeople (напр. потребителско име, парола и 

понякога, обява за работа) 



 

 

- Вашата информация за кандидастване (напр. очаквано заплащане, статус на 
кандидатурата и др.)  

Вашите лични данни се събират директно от формуляра за кандидатстване и по време 
на комуникацията, която може да се състои като част от процеса по наемане. 

Цели на обработката  

Вашите данни се обработват от Идънред България АД за целите на: 

 Управление на потенциални и препоръчани кандидати 
- Идентифициране на потенциални бъдещи кандидати  
- Насърчаване на кандидатурите в EdenPeople 

 Управление на външни кандидати  
- Даване на възможност за успешно завършване на процеса по кандидатстване 
- Проверка дали профилът на кандидата съвпада с очакванията на отворената 

позиция 
- Проверка дали профилът на въшния кандидат отговаря на критериите, търсени за 

отворена позиция (Candidate pool management) 
- Прозрачност за кандидатите относно проследяването и историята на процеса по 

кандидатстване 
- Комуникация с кандидатите за оферта за работа, която може да представлява 

интерес за тях 
- Възможност за успешно завършване на процеса по наемане 
- Съотвествие на процеса по наемане със законовите изисквания 

 

Правно основание за обработването  

Дейностите по обработването на личните данни имат следните правни основания: 

Лигитимния интерес на Идънред: в легитимния интерес на Идънред е да въведе 
глобална система за рационализиране и ефективност на управлението на човешките 
ресурси и свързаните с тях разходи и да управлява професионалните компетенции на 
своите служители, както и своите ресурси. 

- Изпълнението на законови задължения спрямо Кодекса на труда и Закона за 
счетоводството 

- Изпълнението на трудовия договор  
 

 Потенциални и препоръчани кандидати   

Легитимният интерес на Идънред е да идентифицира потенциални бъдещи кандидати 
за работа, чийто профил може да представлява интерес за наемащите и да ги насърчи да 
кандидатстват по отворените обяви за работа.  

 Външни кандидати 

- Нуждите на Идънред, свързани с процеса по наемане преди самото наемане (напр. 
проверка на съвпадението на профила на кандидата с нуждите на компанията) 
включват обработката на вашите лични данни за глобалното управление на стъпките 
по кандидатстването и оценката на кандидатурата. 

- Тази стъпка е свързана с правните задължения на Идънред според Кодекса на труда 
- В легитимния интерес на Идънред е да комуникира с кандидатите за офертите за 

работа, които могат да са от интерес за тях, и да идентифицира профили на 



 

 

кандидати, които биха могли да покрият критериите, търсени за бъдеща работа, тъй 
като помага процесът по наемането да бъде идентифициран. 

 
Получатели на личните данни  
Личните ви данни са достъпни за оторизирания персонал на Идънред България АД и Edenred SA, 
отделите по Човешки ресурси, отговарящи за подбора на персонал и мениджърите, които 
наемат за дадената позиция, като всеки от тях има отделни права за достъп спрямо обхвата на 
своите отговорности. 
 
Вашите лични данни няма да бъда разкривани пред трети страни, освен когато е необходимо, 
на следните компании и техните поддоставчици, изрично оторизирани от Идънред България АД 
за изпълнението на следните услуги: 

− Edenred SA, централата на Идънред, за предоставяне на помощ, свързана с поддръжката, 
администрирането, оторизацията, качването и заличаването на данни и упражняването 
на права. 

- Workday Limited, доставчик на SaaS решение и Mercer EverBe, интеграторът, и двете 
осигуряващи поддръжка и технически съпорт   

- ConvictionsRH, поддържащ централния екип в имплементацията и поддръжката на 
EdenPeople и бъдещите й разработки   

- Everbe, поддържащ екипът на HRIS Run team в имплементацията и поддръжката на 
EdenPeople и бъдещите й разработки   

 

Предаване на лични данни  

Идънред България АД гарантира, че личните данни, събирани във връзка с платформата 
EdenPeople, няма да бъдат предавани извън територията на ЕС в отсъствието на решение на 
Европейската комисия (чл. 45 от Общия регламент относно защитата на данните, ОРЗД) за 
наличието на подходящи и адекватни механизми, осигуряващи сигурност и защита на личните 
данни чрез стандартни клаузи (чл. 46 от ОРЗД).  

В рамките на административната подкрепа, предоставяна от Workday, данните ви могат да бъдат 
предавани в САЩ (в изключителни ситуации за много специфични случаи, когато достъпът от 
европейска държава не е възможен). 

Съхранение на личните данни  
 

 Потенциални и препоръчани кандидати   

Вашите лични данни се съхраняват от Идънред България АД за 6 месеца след регистрацията, 
извършена от екипа по подбор или от препоръчващия ви служител на Идънред. Ако решите да 
кандидатствате по обява за работа, вие ставате външен кандидат. Тогава ще бъдат приложени 
периодите за съхранение по-долу.  
 
 Външни кандидати 

Вашите данни като външен кандидат ще бъдат съхранявани от Идънред България АД за период 
от 2 г. от датата на вашата последна кандидатура в базата данни със CV-та, за да може да се 
свържем с вас в случай, че са налични нови обяви за работа, които отговарят на вашия профил. 
Моля да обърнете внимание, че ско сте създали профил, свързаните с него данни ще бъдат 
съхранявани от Идънред България АД за период от 2 г. от датата на вашето последно влизане в 
профила ви на кандидат. Ако бъдете наети на работа от Идънред и сте предприели тази стъпка 



 

 

преди наемането ви, вашите данни, събрани за тези цели, ще бъдат съхранявани в трудовото ви 
досие като служител. 

Когато тези периоди изтекат, вашите данни ще бъдат окончателно заличени. 

Упражняване на правата на субектите на данни 
 
В съотвестствие с приложимото законодателство, вие имате право на достъп, поправка и 
заличаване на личните ви данни. При определени обстоятелства и според условията на 
приложимото законодателство, вие имате право на възражение срещу обработката на личните 
ви данни, както и право на възражение и ограничаване на обработката на личните ви данни и 
право на преносимост на данните ви.  
 
Вие може да упражните правата си, като попълните следния формуляр. Може да е 
необходимо да удостоверим Вашата идентичност, преди да обработим Вашето искане. 
 
Напомняме ви, че можете да подадете жалба за обработката на личните си данни и до 
Комисията за защита на личните данни на kzld@cpdp.bg.  
  
****** 

Бисквитки 

 Бисквитки, необходими за кариерния портал на Идънред EdenPeople: 
 

Бисквитките по-долу позволяват на кариерния портал на Идънред да функционира по 
оптимален начин. Тези бисквитки се обработват от Идънред България АД като администратор 
на лични данни. Можете да възразите на или да изтриете бисквитките, използвайки 
настройките на браузъра си, но имайте предвид, че това може да се отрази на потребителското 
ви преживяване. 

Поставена от Наименование Цел Съхранение 
Workday PLAY_LANG Идентифицира избрания език За сесията 

Workday PLAY_SESSION 
Запазва потребителския ви статус на 
различните страници  

За сесията 

Workday TS01292a30 
Бисквитки за сигурност, които 
защитават уеб инфраструктурата от 
атаки на сигурността  

За сесията 

Workday TimezoneOffset Определя часовата зона  За сесията 

Workday Wday_vps_cookie 
Зарежда балансираща бисквитка за 
запазване на сесия  

За сесията 

Workday enableprivacytracking 
Идентифицира затварянето на банера 
за бисквитките  

За сесията 

Workday WorkdayLB_SAS 
Препраща запитванията за еднократна 
сесия към същия сървър за 
консистентност на услугата  

За сесията 

Workday TS01db906f 
Бисквитка за сигурност, която защитава 
уеб инфраструктурата от атаки на 
сигурността  

За сесията 

 


