
ПОЛИТИКА НА „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД 
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА 

 
 
 
1. Информация за Администратора на лични данни  
 
Администраторът 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“, Летище Варна, ел. поща: office@fraport-bulgaria.com, тел.: 052/573 201 и факс: 052/573 
245. 
 
 
2. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) към Администратора, отговарящо за опазване на личните 
данни 
  
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД  
район „Владислав Варненчик“, Летище Варна, 9000 Варна  
e-mail: dpo@fraport-bulgaria.com 
тел.: 052/573 567 
 
 
3. Данни, които обработваме  
 
Ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на 
раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни 
работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографията Ви.  
 
 
4. Цели при обработка на данните  
 
4.1. За да можем да оценим в каква степен сте подходящи за съответната позиция, за която кандидатстване, 
ние събираме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на 
раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни 
работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографията Ви.  
 
4.1.1. За предварителна оценка: подадена от Вас автобиография/CV, три имена, електронен адрес, телефонен 
номер, дата на раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за 
предходни работодатели и заемани длъжности  
 
4.1.2. След положителна оценка с цел свързване за интервю: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен 
номер,  
 
4.1.3. Изготвяне на индивидуална оферта: три имена, електронен адрес, телефонен номер.  
 
4.2. С ваше съгласие  
 
След съгласие, в случай че не бъдете назначен на работа в „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за 
позицията, за която кандидатствате, ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, 
електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за завършено образование, образователен 
ценз, информация за предходни работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в 
автобиографията Ви, която сте ни представили, като данните се съхраняват от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт“ АД за срок от две години, след предоставянето им, с цел да бъдат използвани за участие в 
подбор за други позиции в компанията, които са свободни в този период, както и за осъществяване на контакт 
с Вас за подобни позиции, по преценка на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.  
 
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване 
на лични данни за някои или всички данни, описани по-горе, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД 

mailto:office@fraport-bulgaria.com
mailto:dpo@fraport-bulgaria.com


няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието 
не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.  
 
Съгласието може да бъде оттеглено като това се заяви писмено на e-mail: dpo@fraport-bulgaria.com.  
 
 
5. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните  
 
5.1. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016, самостоятелно или чрез трети лица, 
обработващи личните данни. В случай, че „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД ползва трети лица, 
които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване 
на личните ви данни, а „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД остава изцяло отговорно за тяхната 
защита.  
 
5.2. В случай, че „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД използва трето лице, обработващ личните Ви 
данни, което се намира извън рамките на Европейския съюз, това става след изрично решение на Европейската 
комисия или имаме подходящи гаранции за адекватното ниво на защита на Вашите лични данни.  
 
5.3. Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:  
 
5.3.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в 
т.ч.:  
 

 пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и 
други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;  

 компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на 
лични данни  

 лица, наети на граждански договор от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, подпомагащи 
процесите на работа и организация в компанията и др.  

 
5.3.2. Лица, обработващи данните от свое име  

 

 Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на 
действащото законодателство (като НАП, НОИ, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни 
или други подобни).  

 
 
6. Изтриване на данните  
 
6.1. По правило, изтриваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили за кандидатстване за обявена 
позиция, след приключване на процеса по подбор, но не по късно от 6 месеца, освен ако не сте ни 
предоставили изричното съгласие в т. 4.2. по-горе или не е изтекъл нормативно определените срок за 
съхраняване на данните.  
 
6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на 
изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи 
идентифицирането Ви/ се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за 
изтриване, тъй като не представляват лични данни.  
 
6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме 
допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.  
 
 
7. Как защитаваме Вашите лични данни  
 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки 
за гарантиране сигурността на личните данни, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане 
на изрично задължение от служителите за конфиденциалност. 
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8. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми  
Не използваме автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.  
 
9. Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни  
 
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, има 
следните права: 
• право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; 
• право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; 
• право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание; 
• право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до 

неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
• право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при 

условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред 
интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес; 

• право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание 
съгласие или договор; 

• право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда 
правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен. 

 
В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез 
подаване на писмено заявление на място в „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Заявление може да 
бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от 
него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. 
Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно 
неоснователни или прекомерни, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД може да наложи заплащането 
на такса или да откаже да предприеме действия по искането. 
 
 
10. Компетентни органи за защита на личните данни:  
 
Компетентни органи за защита на личните данни:  
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което 
счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за 
защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: 
www.cpdp.bg. 
 
 
11. Актуалност и промени на политиката  
 
С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще 
актуализираме редовно настоящата тази Политика за защита на личните данни на кандидатите за работа. 
Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в 
нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин. 
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