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Sensata Technologies се отнася сериозно към поверителността на личните Ви данните. Целта на 
настоящата Декларация за поверителност е да обясни как боравим с личната Ви информация, 
когато кандидатствате за работа в Sensata Technologies Inc. или в някое от дъщерните ѝ 
дружества и филиали по целия свят („Sensata“, „ние“ или „нас“). 
 
В нея се обяснява как и защо Sensata събира, обработва и защитава личните Ви данни като 
администратор на данни по време на процеса на набиране на служители и след него, както и 
опциите, с които разполагате, за да контролирате личните си данни и защитавате правото си на 
неприкосновеност на личен живот. Настоящата Декларация за поверителност се отнася 
закандидатури за работа, изпратени до Sensata и трети страни, като например агенции за 
набиране на персонал и трудови борси. Тя се отнася и закандидатури, изпратени по други 
начини, например по пощата или имейл. 
 
В настоящата Декларация за поверителност Ви информираме за следното: 
 

• какви лични данни събира и използва Sensata; 
• как Sensata използва личните данни и правното основание за тяхното използване; 
• кой има достъп до личните данни; 
• как се защитават личните данни, когато се предават на лица, базирани в 

другидържави; 
• как се защитават и съхраняват личните данни; 
• правата Ви по отношение на личните Ви данни и как можете да ги упражните; и 
• как да се свържете със Sensata. 

 
Моля, прочетете следната информация внимателно, за да разберете как ще третираме личните 
Ви данни. 
 
Лични данни, които Sensata събира и използва 
 
Личните данни са всяка информация, която се отнася за Вас и Ви идентифицира лично, сама по 
себе си или в съчетание с друга информация, с която разполагаме. Sensata ще събира за Вас 
различни видове лични данни и от различни източници. Възможно е да събираме лични данни 
директно от Вас (напр. когато ни предоставите документите си за кандидатстване) или от други 
източници, разрешени от закона (напр. когато извършваме проверки на опита Ви). По време на 
процеса на подбор ще събираме информация само доколкото е необходима, за да Ви оценим 
за позицията, за която сте кандидатствали. 

 
Лични данни, които Sensata събира директно от Вас или са генерирани от Sensata 
 
Видовете лични данни, които Sensata събира директно от Вас или се генерират от нас в процеса 
наподбор, включват: 
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• Информация от заявлението за кандидатстване: тази информация по принцип ни 
разкрива кой/коя сте Вие и ни помага да добием представа за способностите и 
пригодността Ви за определени длъжности. Този тип информация може да включва 
името, възрастта, датата на раждане, пола, данните Ви за контакт, настояща компания, 
информация, съдържаща се във Вашата автобиография/CV (напр. професионални 
квалификации, сертификати, предишни местоработи, местопребиваване, текущо 
основно възнаграждение, допълнителни бонуси и/или комисиони, лични интереси и 
опит), информация за типа работа и проекти, в които сте участвали, и друга информация, 
която може да желаете да ни предоставите като част от заявлението Ви за работа. 

• Информация в процеса подбор: това е информация, събирана по време на  процеса 
наподбор, като например представянето Ви по време на събеседвания или оценяванията 
Ви. 

• Информация за бъдещи възможности: това е информация, събирана с Вашето съгласие, 
за да поддържаме връзка с Вас за бъдещи възможности за работа в Sensata, като име, 
имейл адрес, автобиография, профил в LinkedIn, местонахождение, област на 
специализация и вида роля, която Ви интересува. 

 

• Информация от кореспонденция: това е информация, събирана при кореспонденция, 
която сте водили с нас, или друга информация, която доброволно предоставяте в хода 
на процеса наподбор, която е необходимо да се съхранява или използва за законните 
бизнес цели на Sensata. 
 

• Информация отккариерни уебсайтове: това е информация, свързана с използването на 
кариерния ни уебсайт, например  браузъра, който използвате, IP адреса и използваните 
ключови думи за търсене. Тази информация се събира с помощта на „бисквитки“ и 
подобни технологии. За повече информация за това как използваме „бисквитките“ и 
подобни технологии, моля, вижте нашите Правила за „бисквитките“. 
 

• Лични данни, които Sensata събира от други източници 
 
Категориите лични данни, които събираме от други източници, включват: 
 

• информация от проверки на предишен опит от агенции за подбор на персонала или 
обществено достъпни регистри или препоръки, получени в процесана подбор, когато се 
изисква; 

• обществено достъпни професионални профили в уебсайтове и социални медии (напр. 
LinkedIn); 

• информация от предишни работодатели или други лица, които са дали препоръки за 
Вас. 

 

https://www.sensata.com/resources/privacy-policy
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Специални категории лични данни 

 

Освен ако това не се изисква по закон, не възнамеряваме да обработваме чувствителни данни 
за Вас (наричани още „специални категории лични данни“ съгласно приложимите закони за 
защита на личните данни), като лични данни за расов или етнически произход, данни за 
съдимост и здравно състояние. Препоръчваме Ви да не включвате подобна информация в 
документите, които ни предоставяте. 

Sensata може да събира чувствителни данни (наричани още „специални категории лични данни“ 
съгласно приложимите закони за защита на личните данни) за Вас по време на процеса 
наподбор, както е разрешено или се изисква от закона, като например лични данни за 
осъдителни присъди, здравно състояние или други специални категории лични данни, които са 
уместни и необходими за позицията, за която кандидатствате, например като извършваме 
проверки на миналото от доверени трети страни. 
Sensata може да обработва информация за Вашата националност, етнически произход, расов 
произход, религиозни вярвания, сексуална ориентация или степен на инвалидност, с цел да се 
наблюдава спазването на законодателството за равните възможности и целите ни за 
многообразието. Sensata може да публикува тази информация, но само като обобщени 
статистически данни и не по начин, който може да Ви идентифицира като лице. Моля, обърнете 
внимание, че тази информация ще се събира само на доброволна основа. Ако не желаете 
Sensata да регистрира тази информация, моля, не ни я предоставяйте. 
В случаите, когато Sensata обработва чувствителни лични данни, тя обикновено ще го прави на 
основание на това, че обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес, за 
изпълнение на задълженията ни в областта на трудовото право, правото в областта на 
социалното осигуряване и социалната закрила, с цел установяване, упражняване или защита на 
правни претенции или с изричното Ви съгласие. При всички случаи Sensata ще извършва 
обработването в съответствие с приложимите закони. В случаите, когато сте дали изричното си 
съгласие Sensata да обработва чувствителни лични данни, можете да оттеглите съгласието си по 
всяко време. 
 
Как Sensata използва личните Ви данни и основания за тяхното използване 
 
Sensata събира и използва лична информация за Вас с цел: 
 

• Съхранение и обработване на заявлението Ви за работа: обработваме личните Ви 
данни, , с цел да проверим информацията, свързана с наемането Ви на работа (ще 
бъдете уведомени предварително кои аспекти от личните Ви данни ще бъдат 
проверявани, включително с обяснение как ще бъдат извършвани проверките), за да 
оценим способността Ви да изпълнявате конкретните работни задължения, за да дадем 
възможност подробности за уменията на кандидатите за работа да бъдат прегледани от 
наши служители, например от ръководителя на отдела, за който се отнася свободното 
работно място), за да сравним данните Ви с тези на други кандидати, за да изготвим 
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кратък списък на одобрените кандидати, за да проверим препоръките и 
професионалните квалификации, предоставени от кандидатите, за да Ви държим 
информирани за процеса наподбор, за да предприемаме действия по Ваше искане и за 
да споделим личните Ви данни с други филиали на Sensata за тези цели. 

 

• Поддържане на база данни от квалифицирани специалисти: използваме личните Ви 
данни, за да Ви информираме за нови възможности за работни места, които считаме, че 
ще представляват интерес за Вас, ако дадете съгласието си да бъдете включени в база 
данни от квалифицирани специалисти. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по по 
всяко време. 
 

• Подобряване на процеса за кандидатстване за работа при нас: използваме личните Ви 
данни, за да сме сигурни, че кариерния ни уебсайт  е лесен за използване и съдържа 
подходяща и полезна информация. 

 
• Спазване на законовите и нормативните изисквания: използваме личните Ви данни, за 

да осигурим спазването на имиграционните правила, изискванията за здраве и 
безопасност и други правни и данъчни задължения, да осигурим спазването на 
вътрешните ни правила или във връзка с вътрешно проучване или одит. 

 
• Защита на нашите интереси и юридически права: използваме личните Ви данни, за да 

защитаваме интересите и юридическите си права, например с цел защита на правата ни 
в съдебно производство. 

 
• Проверки за криминално минало и оценки на здравословното състояние: използваме 

информацията от проверките за криминално минало и оценките на здравословното Ви 
състояние, ако е законово допустимо и необходимо за длъжността, за която 
кандидатствате. 

 

• Съблюдаване на принципа на равните възможности: използваме личните Ви данни, за 
да съблюдаваме спазването на принципа на равните възможности и мерки за борба 
срещу дискриминацията. 

 



 

Декларация за поверителност при 
набиране на служители на Sensata 

 Последна актуализация: май 2018 г. ISSUE LEVEL: 01 
 

Sensata Employee Recruitment Statement  This hard copy is uncontrolled.  Printed for reference only. Page 5 of 9                                             
 

Sensata ще обработва лични Ви данни само когато има правно основание за това съгласно 
приложимото законодателство за защита на личните данни. Правно основание може да бъде: 

 
• спазване на правните ни задължения: обработването може да е необходимо, за да 

спазим правно задължение, възложено на Sensata. Например Sensata трябва да спазва 
задължения, свързани с имиграционните правила, здравето и безопасността, и данъчни 
задължения или да разкрие личните Ви данни, ако получим съдебно разпореждане; 

• правни интереси на Sensata: за да функционира като дружество с дейност по целия свят, 
има положения, при които обработването на лични данни се извършва в името на правни 
бизнес интереси на Sensata. Например, за да управляваме процеса по подбор и да 
следим и анализираме кариерния си портал. Когато обработваме лични данни за 
гарантиране на правните си интереси, вземаме строги предпазни мерки, за да сме 
сигурни, че неприкосновеността на Вашия личен живот е защитена; 

• когато използването на информацията за Вас по конкретен начин се извършва в името на 
обществения интерес (например в помощ на борбата с измамите); 

• Вашето съгласие: когато се изисква по закон, искаме съгласието Ви за събиране и 
използване на определени видове лични данни, например при обработване на някои 
категории чувствителни лични данни или за да Ви включим в базата ни данни от 
квалифицирани специалисти. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като 
използвате нашите контакти, посочени в края на настоящата Декларация за 
поверителност. 

 
Достъп до личните данни и споделянето им 
 
Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на разположение за посочените по-горе цели само 
на отговорни служители на Sensata (напр. в отдел човешки ресурси, ръководството) въз основа 
на „необходимост да се знае“ и само до степен, основателно необходима за кандидатурата Ви. 
 
Sensata споделя личните Ви данни с доверени трети страни при следните обстоятелства: 
 

• филиали на Sensata: тъй като Sensata е глобална компания, споделяме лични данни в 
рамките на дружествата в групата на Sensata; 
 

• доставчици на услуги и бизнес партньори: споделяме лични данни с доверените си 
доставчици на услуги и бизнес партньори, които извършват бизнес операции и услуги за 
нас, например доставчици на услуги трети страни, които извършват за Sensata услуги за 
проверки на предишен опит, услуги за набиране на персонал, хостинг услуги, както и 
доставчици на инструменти за управление на човешките ресурси, като например 
Workday, който хоства портала ни за набиране на персонал 
https://www.sensata.com/sensata-recruitment-privacy-policy 
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• правоприлагащи агенции, съдилища, регулаторни органи, държавни органи или други 
подобни трети страни: споделяме личните Ви данни с тези страни, когато смятаме, че е 
необходимо, за да спазваме законови или регулаторни задължения (например 
данъчните или имиграционни задължения) или по друг начин да защитаваме правата си 
или правата на трети страни; 

 
• лица, купуващи активи: възможно е да споделяме личните Ви данни с трети страни, които 

(възнамеряват да) купуват или на които прехвърляме всички или съществена част от 
активите и бизнеса си. Ако такава продажба или прехвърляне бъдат осъществени, ще 
положим необходимите усилия, за да сме сигурни, че юридическото лице, на което 
прехвърляме личните Ви данни, ги обработва в съответствие с приложимите закони за 
защита на личните данни и настоящата Декларация за поверителност; 

 
• професионални консултанти: възможно е да споделяме лични данни с професионалните 

си консултанти, например, за да ни предоставят правни съвети или да ни помогнат при 
криминални или регулаторни разследвания. 

 
Sensata е въвела подходящи мерки за сигурност и поверителност по отношение на всички трети 
страни, към които прехвърля лични данни. В случаите, когато Sensata ангажира трета страна за 
обработване на лични данни от нейно име, тя ще делегира обработката писмено, ще избере 
обработващ лични данни, който гарантира мерките за техническа и организационна сигурност 
при съответното обработване, и ще задължи обработващия да действа от името и в 
съответствие с инструкциите на Sensata. Освен това Sensata ще задължи в писмен вид тези трети 
страни, обработващи лични данни, да спазват необходимите изисквания за защита на личните 
данни и сигурност на информацията. 
 
Международно прехвърляне на лични данни 
 
Sensata е глобална компания и използва доставчици на услуги по целия свят, поради което Ви 
информираме, че може да прехвърли Ваши лични данни в държави извън Европейското 
икономическо пространство („ЕИП“), за които се предполага, че може да не осигуряват 
адекватно ниво на защита на личните Ви данни. Кариерният портал за набиране на персонал на 
Sensata например се хоства от Workday, доставчик на услуги, установен в САЩ, поради което 
личните данни се съхраняват в САЩ. 
 
Когато прехвърляме лични данни в държава, която може да не осигурява адекватно ниво на 
защита на личните Ви данни, имаме въведени адекватни предпазни мерки (като договорните 
клаузи на ЕС) в съответствие с приложимите правни изисквания, за да гарантираме, че личните 
Ви данни са подходящо защитени. За допълнителна информация за въведените адекватни 
предпазни мерки или ако желаете да получите копие от съответните използвани механизми, 
моля, свържете се с нас на посочените контакти в края на настоящата Декларация за 
поверителност. 
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Сигурност и съхранение на данните 
 

Внедряваме технически и организационни мерки, за да осигурим степен на сигурност, 
отговаряща на риска, на който са подложени обработваните от нас лични данни. Целта на тези 
мерки е да осигурят постоянната цялост и поверителност на личните Ви данни. Провеждаме 
редовни оценки на тези мерки, за да гарантираме сигурността на тяхното обработване. 

Ще съхраняваме личната информация за Вас, докато длъжността, за която кандидатствате, бъде 
заета, след което ще я съхраняваме за ограничен период от време, който ни дава възможност 
за следното: 

• да проверим в документацията си, ако кандидатствате при нас за друга позиция; 
• да спазим изискванията за съхраняване на информацията съгласно закона; 
• да се защитим срещу съществуващи или потенциални правни искове или да заведем 

такива; 
• да отговорим на запитвания и жалби, които може да имате. 

 
Ако сте дали съгласието си за включване в база данни от квалифицирани специалисти, ще 
съхраним личните Ви данни за по-дълъг период от време, за да се свързваме с Вас за бъдещи 
възможности за работа в Sensata. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. 
Ако кандидатурата Ви е успешна, информацията за Вас ще стане част от служебното Ви досие и 
ще се обработва и съхранява в съответствие с Декларацията за поверителност за служителите, 
която ще Ви бъде предоставена преди сключването на трудовия договор. 
 
Вашите права и как да ги упражнявате 
 
Разполагате с определени права по отношение на личните си данни, които зависят от законите 
за защита на личните данни в държавата, в която кандидатствате за работа.Тези права може да 
включват право на следното: 

• достъп до личните Ви данни; 
• коригиране на личните Ви данни, съхранявани от нас; 
• изтриване на личните Ви данни („правото да бъдеш забравен“); 
• ограничаване на използването на личните Ви данни; 
• възражение срещу използването на личните Ви данни в случаите, когато ги обработваме 

на основание на правните си интереси; 
• получаване на личните Ви данни в електронен формат, позволяващ повторното им 

използване (право на преносимост на данните); 
• оттегляне по всяко време на съгласието за обработване, основано на съгласието Ви; и 
• подаване на жалба в местния орган за защита на личните данни (ако има такъв), ако 

считате, че не сме успели да Ви помогнем за жалбата или опасението Ви. 
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Разчитаме на Вас, за да сме сигурни, че подадената от Вас информация е пълна, точна и 
актуална. Моля, информирайте ни незабавно за всички промени или неточности в личните Ви 
данни, като ни изпратите имейл до адреса за връзка, посочен в края на настоящата Декларация 
за поверителност. 
 
Ако имате въпроси или опасения във връзка с обработването на личните Ви данни от Sensata 
или искате да упражните правата си, моля, използвайте контактите, посочени в края на 
настоящата Декларация за поверителност. Всяко искане за упражняване на тези права ще бъде 
подложено на преценка при всеки отделен случай. Възможно е да има обстоятелства, при които 
от нас правно не се изисква да изпълним искането Ви или поради съответните законови 
освобождавания, предвидени в приложимото законодателство за защита на личните данни и 
неприкосновеност на личния живот. 
 
Автоматизирано вземане на решения за Вас 
 
Sensata може да обработва автоматизирано личните Ви данни, за да взема решения или да 
извършва „профилиране“ за Вас за целите на подбор в Sensata. Това означава, че Sensata може 
да обработва личните Ви данни, като използва софтуер, който може да оценява личните Ви 
характеристики и да предсказва рисковете или резултатите. Това може да се отнася за решения 
за Вас, които са свързани например с пригодността Ви за дадена длъжност. Значението на 
действията на Sensata в тази връзка е, че те може да имат правни или подобни последици за 
Вас, а именно дали ще Ви бъде предложена работа в Sensata. Ако провеждаме този тип 
автоматизирано вземане на решения, логиката при тях се състои в използването на алгоритъм, 
с цел автоматично да се оцени пригодността Ви за конкретна длъжност, за която кандидатствате, 
въз основа на информацията за Вас. 
 
Ще използваме този вид автоматизирано вземане на решения за Вас само когато: 
 

• тези решения са необходими за сключване на договор. Например Sensata може да реши 
да Ви предложи длъжност въз основа на информация за образованието, 
професионалните квалификации и резултатите Ви от тестовете за пригодност, които 
Sensata е събрала за Вас; 

• тези решения се изискват или са правно разрешени например за целите на 
предотвратяване на измами; 

• Вие дадете съгласието си за автоматизирано вземане на решения. 

В зависимост от местните законови изисквания и ограничения можете да се обърнете към 
Sensata с искане за допълнителна информация за автоматизираното вземане на решения, да 
възразите срещу използването му от Sensata или да поискате то да бъде преразгледано. Моля, 
свържете се с нас на посочените контакти в края на настоящата Декларация за поверителност, и 
ще Ви обясним какви са правата Ви по отношение на обработването на личните Ви данни.] 
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Контакти с нас 
 
Ако имате въпроси или опасения по отношение на начина, по който са използвани личните Ви 
данни, моля, пишете на: privacy@sensata.com 
 
Промени в Декларацията за поверителност 
 
Настоящата декларация може да бъде изменяна периодично, за да отразява промените в 
законодателството, нормативната уредба или практиките ни за поверителност на личните данни 
в съответствие със законодателството. 
 
Новата версия на настоящата Декларация ще бъде публикувана на адрес 
https://www.sensata.com/sensata-recruitment-privacy-policy .Ще можете да виждате кога за 
последно сме актуализирали известието за поверителност, тъй като ще включим дата на 
преразглеждане в края на документа. Моля, преглеждайте периодично това известие за 
поверителност, за да проверявате дали сме направили промени в начина, по който използваме 
личните Ви данни. 
 
Последна актуализация: май 2018 г. 
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