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Администратор на личните данни е търговско дружество „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД концесионер и летищен оператор на гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас, вписано в
търговския регистър с ЕИК 148045472, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9000, район
„Владислав Варненчик“, ел. поща: office@fraport-bulgaria.com, тел.: 052/573 201 и факс: 052/573 245
Дружеството има специално определено Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), с което можете да се
свържете на тел.: 052/573 567, е-mail: dpo@fraport-bulgaria.com

ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТ ЗА РАБОТА
РАЗДЕЛ I: ЛИЧНИ ДАННИ – данните се събират във връзка с изпълнение на нормативните
задължения по Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, свързаните с тях подзаконови
нормативни актове, КТД и вътрешните правила на дружеството.

Отдел

Име
Презиме
Фамилия

Длъжност

ЕГН

…………………………………….

Адрес
по лична карта
/постоянен
адрес/:

Гр./c. ……………………………..
Общ. ……………………………..
Обл. ……………………………..
Адрес: …………………………..
……………………………………
……..…………………………….
……………………………………

Място на
раждане
…

GSM:

Лична карта № ………………………………
…..……………………………………………..
Издадена на
От ………………………………
Валидна до ………………………………
Гр./c. …………………………
Общ. …………………………
Обл. ………………………….
Адрес за
Адрес: ……………………….
кореспонденция
………………………………...
/настоящ адрес/:
………………………………..
………………………………..
………………………………
Гражданство
………

Гр./c. ……………………………
……………………………………

E-mail:

………………………………
………

Категория:………………………
…
Шофьорска
книжка
………
Издадена на
От
………
Валидна до

№ …………………………………
……………………………………

Номер: ………………………
Контролен талон

……………………………………

Дата: …………………………

……………………………………
………

Здравен статус

Деца

ЕР на ТЕЛК - да / не
Проф. заболяване - Да/Не
Трудови злополуки - Да/Не

Брой деца до 18 г. ……..

№ ТЕЛК…………………
% намалена
работоспособност
…………………………...
Деца

Проф. заболяване
………………………………
Трудови злополуки
………………………………
Брой деца до 6 г………….
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Лице за контакт при извънредни ситуации (име, телефон, родствена връзка):
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Банкова сметка за
превод на трудово
възнаграждение

Банка:……………………………………………………………………………………………
BIC: ………………………………………………………………………………………………
IBAN:
…………………………………………………………………………………………………….

РАЗДЕЛ II: ОБРАЗОВАНИЕ – данните се събират във връзка с изпълнение на нормативните
задължения по Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, свързаните с тях подзаконови
нормативни актове, КТД и вътрешните правила на дружеството.
Образование СРЕДНО:
 Степен

 Специалност
 Учебно
заведение

 Рег.№/ Дата
Образование ВИСШЕ:
 Степен

 Специалност
 Учебно
заведение

 Рег.№/ Дата
Специализации, квалификации, правоспособности:
Година,
място,
наименование,
1.
квалификация/
курс, организация, 2.
документ No./дата
3.
4.
5.
6.
Декларирам, че предоставените данни са актуални и са извлечение от личните ми документи. При
промяна на обстоятелствата в настоящия формуляр се задължавам в едноседмичен срок да уведомя
отдел „Човешки ресурси“.
В противен случай Дружеството да счита посочените данни за валидни.
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Декларирам, че
…….……………………………………………………………………………………………………………………..
(съм / не съм съгласен)
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД да обработва и съхранява личните данни,
които предоставям за целите на сключване, изпълнение или прекратяване на трудовото ми
правоотношение с дружеството, както и да получавам информация за свободни позиции и кампании
след прекратяване на трудовите правоотношения, съгласно изискванията на:
 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;
 Закон за защита на личните данни.
Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля и съм уведомен, че имам
право да откажа да предоставя (частично или изцяло) настоящото си съгласие.
Информиран съм, че в случай на отказ (пълен или частичен) би могло да не се реализира
изпълнението на правоотношението и/или произтичащите от него договорености.
Информиран съм, че Дружеството предоставя личните ми данни на:
 държавни, общински органи и институции;
 банки, търговски дружества, юридически и физически лица, контрагенти,
когато това е необходимо за изпълнение на задълженията на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ
МЕНИДЖМЪНТ АД като работодател или когато има такова задължение и/или необходимост по
силата на нормативни актове, договорености и за реализиране на права и законни интереси, както
мои така и на Дружеството.
Запознат/а съм с: целта и средствата за обработка на личните ми данни; правото на достъп и на
коригиране или изтриване на събраните данни и правото на ограничаване на обработването на
личните данни; правото на възражение срещу обработването, както и правото да изискам
прехвърлянето на личните ми данни на трето лице – администратор на лични данни; правото на
жалба до КЗЛД във връзка с обработването личните ми данни. Политиката за защита на личните
данни на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД, в качеството му на администратор на
личните данни.

дата ......................
гр. .........................

ДЕКЛАРАТОР:........................

