ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ

Со ова известување за приватност, Ве информираме за начинот на кој ги собираме,
обработуваме, чуваме, споделуваме и постапуваме со Вашите лични податоци, кои ги
добиваме доброволно од вас како Субјект на личните податоци, кога аплицирате за работа
кај Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ, а во својство на потенцијален кандидат за
вработување за време на процесот на регрутација, заради исполнување на заедничките
легитимни интереси.
Во својство на Контролор кој ги обработува Вашите личните податоци се јавува
Друштвото Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ, со седиште на Ул. А Бр.
Индустриска/Зона-Жабени ЖАБЕНИ БИТОЛА, 7000 Битола, Република С. Македонија и
со ЕМБС 6703186, контакт телефон: 047 210 718.
Доколку ви се потребни подетални информации за тоа кои лични податоци се
обработуваат од страна на Контролорот, доколку сакате истите да ги промените, или да ја
запреме понатамошната обработка, доколку тоа го дозволуваат законските прописи и
исполнувањето на договорните односи, може да ни се обратите на контакт телефонскиот
број и/или преку Офицерот за заштита на лични податоци, како лице за контакт: Благица
Китановска, Нермин Абдула и Маријана Цветановска Димитриевска.
1.
Какви податоци собира Контролорот?
Контролорот ги собира само оние податоци кои се неопходни за спроведување
процесот на регрутација и селекција, односно:


на

Податоците кои ги давате преку Вашата лична биографија, а кои може да
вклучуваат: име, презиме, занимање, лична фотографија, работна позиција,
хиперлинк од социјална мрежа, адреса, e-mail адреса, Skype корисничко име,
телефонски број за контакт, образование, претходно работно искуство, CV;

Покрај овие податоци, доколку ги посетувате нашите деловни простории и Фабриката во
индустриската зона Жабени, кај нас може да се обработуваат и следните податоци како
што се име, презиме, број на лична карта/патна исправа и/или возачка дозвола, кои ги
давате доброволно на обезбедувањето при влезот на компанијата, како дел од постапката
за контрола на влезот и излезот од Фабриката Кромберг & Шуберт Македонија Бт ДООЕЛ
во Битола.
Исто така, при посета на Фабриката и нашите деловни простории во Битола, можно е
како Ваш податок да обработуваме и слики кои се фотографирани од камерите на
системот за видеонадзор. Притоа, Ве информираме дека видеонадзорот не врши тонско
снимање. Системот за видеонадзор исто така не користи дополнителни технички за
биометриска идентификација на лицата.
Повеќе информации за начинот на обработката на Вашите податоци преку системот за
видео надзор ќе добиете од Изјавата за приватност при вршење на видеонадзор, која е
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истакната пред самиот влез на фабриката, а истовремено на Ваше барање ќе ви биде
доставена и лично во хартиена форма.
2.
Кој е правниот основ за обработка на личните податоци?
Вашите податоци, се обработуваат заради спроведување на процесот на регрутација и
селекција и заради пополнување на работното место на кое сте аплицирале.
По завршување на процесот на регрутација и селекција и конечниот избор на кандидат,
Вашите податоци ќе бидат трајно избришани.
Доколку сакате Вашите податоци да продолжат да ги обработуваме односно Вашата
лична биографија да ја имаме во предвид и за некои наредни регрутација, ќе биде
потребно да ја дадете Вашата изречна согласност, за да имаме основ овие податоци и
понатаму да ги чуваме и да Ве контактираме кога повторно ќе имаме објавени огласи за
пополнување на идни работни позиции.
3.
Кој може да ги види моите лични податоци?
Вашите податоци се видливи само за оние вработени кај Контролорот, кој се одговорни за
процесот на регрутација и селекција.
4.
Како да ги контролирате вашите податоци?
Може да испратите барање на 047 210 718 или преку е-пошта до:
dpo@ksmk-bt.kroschu.com.
И да Ве известиме со кој Ваши податоци располагаме и заради која цел.
5.
Можам ли да пристапам до моите податоци?
Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со
испраќање на барање до 047 210 718 или преку е-пошта до:
dpo@ksmk-bt.kroschu.com.

6.
Можам ли да ги менувам моите податоци?
Во секое време можете да побарате менување на личните податоци, доколку сметате дека
податоците кои ги обработуваме се неточни и/или е потребно ажурирање, како и доколку
ваквото ажурирање е неопходно и во согласност со законските прописи.

7.
Може ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?
Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време
со испраќање на барање на 047 210 718 или преку е-пошта до:
dpo@ksmk-bt.kroschu.com. , кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци,
кога е исполнета целта заради која сте ги доставиле Вашите податоци, и/или пак кога
повеќе не постои основ за обработка и/или чување на Вашите податоци.
Вие исто така можете да приговарате на обработка и кога работењето е незаконско и/или
кога вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, по приговорот нема да
може да се постапи кога тоа не е можно согласно законските прописи.
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8.
Дали можам да ги избришам моите податоци?
Вие имате право да побарате Вашите податоци да бидат трајно избришани во секое
време со испраќање на барање на 047 210 718 или
преку е-пошта до:
dpo@ksmk-bt.kroschu.com. , кога обработката е незаконска или кога повеќе не сакате
да учествувате во постапката за регрутација и селекција.
9.
Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?
Вашите податоци се чуваат кај Контролорот и не се споделуваат со никого, Во случај на
споделување на Вашите податоци со трети страни, претходно ќе бидете известени на кого
податоците ќе бидат откриени, за која цел и врз кој законски основ. Податоците ќе бидат
споделени, само откако Контролорот ќе ја добие Вашата изречна и писмена согласност.
10.
Дали имам право на приговор?
Да, имате право на приговор и да се спротивставите на обработката во кое било време со
испраќање на барање на
dpo@ksmk-bt.kroschu.com.
кога
имате
легитимни
причини во врска со вашата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето
барање во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.
11.

Што можам да направам во случај на проблем?
a. Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање е-пошта до dpo@ksmkbt.kroschu.com.
b. и да побарате да преземе акција.
c. Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од тоа,
контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци.
d. Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните
податоци www.azlp.mk. која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе
потребните мерки.

12.
Безбедност на личните податоци
Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи
безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред
се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на
компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.
13.
Колку долго ги чуваме вашите податоци?
Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци најмногу 1 месец по завршување на
соработката. Доколку сакате Вашите податоци да бидат избришани порано, можете
писмено да се обратите до dpo@ksmk-bt.kroschu.com. и ние ќе постапиме по Вашето
барање во согласност со законските прописи. Со бришењето, Контролорот нема да има
право повеќе да ги употребува податоците во преостанатите фази од постапката за
регрутација и селекција за конкретното работно место.
Сепак, доколку сакате Вашите податоци да ги користиме и во иднина, за други идни
постапки на регрутација и селекција, Вашите податоци можеме да ги чуваме најмногу до
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12 месеци по завршување на актуелниот процес на селекција и регрутација, по што ќе
мораме трајно да ги избришеме. За да можеме податоците да ги користиме во овие 12
месеци, потребно е да ни дадете изречна согласност токму за оваа цел.
За сите дополнителни информации и/или прашања кои ги имате во врска со начинот на
обработката на Вашите податоци, во секое време можете да се обратите до Контролорот,
при што ќе ви биде одговорено во разумен рок.
Контролорот, со ова известување за приватност, потврдува дека сите лични податоци се
складираат, обработуваат и чуваат безбедно, се обработуваат исклучиво од овластени
лица и со примена на соодветни технички и организациски мерки за нивната безбедност.
Во зависност од околностите, воведувањето нови технологии и/или промена на
законските прописи кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, ова
известување соодветно ќе биде променето и ажурирано, за што ќе бидете навремено
известени.
За секоја дополнителна информација која сакате да ја добиете во поглед на Вашите
податоци, во секое време можете да се обратите до Офицерот за заштита на лични
податоци: Благица Китановска, Нермин Абдула и Маријана Цветановска Димитриевска.
Известувањето е последен пат ажурирано на ден: 01.10.2021 година.

Кромберг & Шуберт Македонија Бт-ДООЕЛ
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