Кои сме ние?
Ключов фактор за осигуряване на A Better Tomorrow™ е нашият дух, който определя нашите
ценности и насочва нашата култура и поведение в цялата група, като гарантира организация,
която е подготвена за бъдещето на устойчив растеж. Тези пет ключови типа поведение са
смело, бързо, способно, разнообразно и отговорно.
В BAT начинът, по който постигаме нашите бизнес резултати, е от основно значение за
постигането на нашата цел за „A Better Tomorrow™“: като действаме етично и в съответствие
с ценностите, изразени от нашия дух, ще осигурим дългосрочен устойчив бизнес, който
отговаря на очакванията на нашите потребители, служители, инвеститорите и обществото
като цяло.
В BAT се ангажираме да защитаваме поверителността на данните на нашите кандидати, а
също и на потребителите на този сайт за електронно набиране на персонал („Сайтът“). Ние
гарантираме, че информацията, която ни предоставяте (например чрез този Сайт), се
използва само за целите, посочени в настоящото Уведомление за поверителност. Ние се
ангажираме да действаме отговорно и почтено по отношение на защитата на Вашите права и
свободи, свързани с поверителността на данните.
За целите на настоящото Уведомление за поверителност и приложимото законодателство за
защита на данните (включително, но не само Закона за защита на данните на Обединеното
кралство от 2018 г. („UK DPA“) и Общия регламент на ЕС за защита на данните, основното
дружество, отговорно за защитата на Вашите лични данни, е British-American Tobacco
(Holdings) Limited чийто адрес е Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG („BAT
Holdings“).
BAT Holdings носи отговорност за цялата лична информация, която Вие:
•
•
•

Предоставяте в този Сайт (напр. данни за регистрация, име, електронна поща,
биографични данни); или
Предоставяте на един от нашите агенти за набиране на персонал, базирани в
Обединеното кралство в контекста на постоянна или временна заетост (напр.
електронна поща, автобиография, номер на мобилен телефон); или
Предоставяте на трета страна агенция за набиране на персонал, която предава на
нашите колеги за набиране на персонал в Обединеното кралство Вашите данни за
разглеждане (напр. електронна поща, автобиография).

Също така можем да споделяме или прехвърляме Вашите данни със или на други дружества
от групата на BAT. Това е така, защото може да кандидатствате за работа (постоянна или
временна) в друго дружество от групата на BAT и BAT Holdings първоначално получава и
носи отговорност за Вашите лични данни, докато не бъдат предадени на друго дружество от
групата на BAT.
Към този момент това е второто дружество от групата на ВАТ, което получава Вашите
лични данни, което след това ще носи единствената отговорност за всички други Ваши
лични данни, които им предоставите впоследствие във връзка с всяко кандидатстване за
работа. Това дружество може да Ви предостави друго Уведомление за поверителност,
подобно на настоящото, ако това се изисква от закона.
Дружествата, които отговарят за Вашите данни в този контекст, са известни като
„администратори на данни“ и може да видите препратка в този смисъл в настоящото
Уведомление за поверителност.

Въпреки това, ако кандидатствате за работа (постоянна или временна) в друго
дружество от групата на BAT, което е изброено по-долу, настоящото Уведомление за
поверителност ще се прилага по отношение на цялата обработка на Вашата лична
информация в рамките на процеса на кандидатстване (за улеснение ние сме посочили
съкратени наименования, за да се позоваваме на тези дружества като „Основни
дружества“ или „Основно дружество“)). Не забравяйте, че ако не сте сигурни кое Основно
дружество обработва Вашите лични данни, може да се свържете с нас.

Основни дружества
•
•
•
•
•
•
•
•
•

British American Tobacco p.l.c;
British-American Tobacco (Holdings) Limited
BATLaw Limited
BATMark Limited
British American Tobacco (GLP) Limited
British American Tobacco (Investments) Limited
British American Tobacco Exports Limited
British American Tobacco UK Limited
Nicoventures Trading Limited

Настоящото Уведомление за поверителност Ви предоставя подробна информация за това как
събираме, използваме и обработваме Вашата лична информация и как по този начин
изпълняваме законовите си задължения към Вас. Поверителността на Вашите данни е важна
за нас и ние се ангажираме да гарантираме и защитаваме Вашите права.
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1. Каква информация за Вас
събираме и как използваме тази
информация?
Моля, вижте информацията по-долу, която описва каква лична информация съхраняваме за
Вас, причината, поради която я използваме, и законът, който ни позволява да правим това.

За каква цел използваме информацията за Вас?
Ние използваме информацията за Вас, за да гарантираме, че можем да отговорим на всякакви
запитвания и да се свържем с Вас, ако поискате да го направим, за да съхраняваме Вашите
данни (и да ги актуализираме, когато е необходимо) в нашата база данни и да Ви дадем

възможност да изпратите вашата автобиография за общи кандидатствания, за
да може да кандидатствате за конкретни работни места, така че да можем да се свържем с Вас
относно възможности за работа или да отговорим на всяко запитване, на което сте ни
помолили да отговорим, изследвания, които провеждаме за статистически цели, за
администриране на нашия уебсайт за вътрешни операции, включително отстраняване на
неизправности, анализ на данни, тестване, проучване, статистически цели и цели на
проучвания и да гарантираме ефективната работа на софтуера и ИТ услугите, закупени от
нас (включително възстановяване след инциденти). Може също така да прегледаме Вашата
автобиография, преди да продължим с разглеждане на кандидатурата Ви.

Видове информация, която събираме за Вас.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

име;
електронна поща и информация за контакт;
Вашата държава/град на пребиваване;
информация във връзка с Вашата биография;
история на образованието;
бележки от интервюта и резултати от извършени оценки;
снимки и записи на всякакви видео интервюта (ако е приложимо);
трудова биография, занаят/професия;
допълнителна информация, която Вие решите да ни предоставите.

Какво е нашето правно основание да използваме Вашата
лична информация по този начин?
UK DPA предвижда, че можем да използваме Вашите данни само ако имаме „правно
основание“ за това. Законът също така определя какви са тези правни основания, както и че
ние трябва да Ви обясним всичко това в настоящото Уведомление за поверителност.
Разрешено ни е да използваме Вашата лична информация там, където е в наш интерес да го
направим, и тези интереси имат приоритет пред каквито и да било потенциални нарушения
по отношение на Вас. Това се нарича правно основание при наличие на „законен интерес“.
Вярваме, че използването от наша страна на Вашите лични данни е в рамките на редица
наши законни интереси, включително, но не само:
•
•

•
•
•
•

Да открием и набираме таланти с подходяща квалификация и опит;
Да гарантираме, че кандидатите, които набираме, имат добър опит и като
назначаваме такива лица, ние не излагаме на рискове нашата организация
(например можем да извършим проверка на миналото Ви, за да се уверим, че
преди да започнете работа в BAT, не сте били обвиняван/а в престъпления, които
могат да сочат, че не сте подходящ/а за работата);
Да гарантираме, че администрираме ефективен процес на набиране на персонал,
за да привлечем подходящи таланти в нашата организация;
Да осигурим лесен и прост начин за кандидатстване за работа в BAT;
Да получим възможност да разберем по-добре посетителите на Сайта и да им
предоставим по-подходяща информация и услуги;
Да гарантираме, че Сайтът функционира безпроблемно, което ни помага да
запазим нашите системи защитени и да предотвратим неоторизиран достъп или
кибератаки.

За каква цел използваме информацията за Вас?

Можем да използваме Вашата лична информация за редица цели. Като например
да Ви изпращаме известия по електронна поща за работа и информация за подходящи за Вас
възможности за работа (ако сте се абонирали за такива съобщения при регистрация). Можем
също така да споделим Вашата лична информация с други членове на групата на BAT по
целия свят за целите на набиране на персонал, когато сте ни помолили да го направим
(например, ако сте кандидатствали за позиция). Може също да разгледаме Вашата
автобиография и да я споделим с мениджър по набиране на персонал, за да прецени дали сте
подходящ/а за работата.

Видове информация, която събираме за Вас.
•
•
•
•

име;
автобиография (и всички подробности, включени в нея);
(предпочитано) местоположение и интереси; и
Вашата електронна поща и информация за контакт.

Какво е нашето правно основание да използваме Вашата
лична информация по този начин?
За да получавате известия за работа и подобна комуникация по електронна поща, ние
разчитаме на Вашето съгласие да Ви изпращаме известия, когато се регистрирате на нашия
Сайт.
Ако сте подали заявление за позиция в Основно дружество, посоченото по-долу също се
отнася за Вас:

За каква цел използваме информацията за Вас?
Ще използваме Вашата лична информация, за да оценим квалификацията Ви за конкретна
работа или задача, за да проверим информацията, която сме получили, като използваме
ресурси на трети страни (като психометрични оценки или тестове за умения) или чрез
искания за информация (като референции, квалификации и потенциално всякакви присъди,
доколкото това е подходящо и е в съответствие с националните закони) и (ако е приложимо
към Вашето заявление) ще запазим определени документи, свързани със спонсориране на
гражданин извън Обединеното кралство или Ирландия за спонсорирана работна виза (като
например квалифициран работник или виза за глобална мобилност) съгласно националните
закони на Обединеното кралство.

Видове информация, която събираме за Вас.
•
•
•
•
•
•
•
•

име;
електронна поща и информация за контакт;
Вашата държава/град на пребиваване;
информация във връзка с Вашата биография;
история на образованието;
трудова биография, занаят/професия;
информация, включена във Вашето заявление за кандидатстване, като
референции/имена на лица, които предоставят референции; и
всяка информация, която сте включили във Вашето заявление за кандидатстване
за конкретна позиция.

Какво е нашето правно основание да използваме
Вашата лична информация по този начин?
За защита на нашите законни интереси. Например в наш законен търговски интерес е да
можем да разгледаме Вашите данни като кандидат, за да проверим дали Вие сте
подходящият човек за позицията.
Може да се наложи да използваме информацията за Вас, за да изпълним законово
задължение, което се изисква от нас в конкретна юрисдикция, например проверка на
самоличността, за да установим дали имате право да работите.

2. Откъде идва информацията за
Вас, която използваме?
Информацията за Вас, която събираме, се основава на информация, която споделяте с нас,
която включва:
•
•

когато се регистрирате в този Сайт (например когато се регистрирате като
регистриран потребител);
когато се свързвате с нас проактивно, обикновено по телефон, електронна поща
или чрез социални медии; и/или когато се свързваме с Вас, по телефон или имейл,
можете да ни предоставите информация по време на такава комуникация.

Ние също така събираме друга информация от други източници.
•

•

•

•

Ако решите да кандидатствате или подадете информация чрез Facebook или
подобни сайтове на социални медии, ние импортираме исканата информация от
акаунта Ви в социалните медии и я правим част от Вашия профил. За подробности
относно това как Вашите лични данни се съхраняват и обработват от сайта на
социалната медия, който сте използвали, за да изпратите информацията за Вас,
моля, направете справка с Уведомлението за поверителност на този сайт.
Ние също така събираме Вашата лична информация, когато посещавате сайта, като
техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP),
използван за свързване на Вашия компютър с интернет, тип и версия на браузъра,
настройка на часовата зона, типове и версии на добавки за браузър, операционна
система и платформа. Ние използваме информацията за статистическо отчитане и
не я свързваме с конкретни лица.
Ние също така получаваме и използваме Вашата лична информация, когато я
предоставите на агент по набиране на персонал, работещ в Обединеното кралство
(за позиция в Основно дружество или за друга позиция в дружество на BAT, за
която колегата по набиране на персонал в BAT е в Обединеното кралство), или ако
кандидатствате за позиция чрез агенция на трета страна, която ни предава Вашите
данни;
Ако кандидатствате за позиция в Основно дружество, след като сте изпратили
заявлението, може да потърсим повече информация за Вас от други източници,
обикновено включително и от трети страни. Например може да получим
информация за Вас от онези организации, които сте помолили да използваме за
професионални или академични справки, като предишен работодател или колеж
или университет.

BAT не събира умишлено информация за регистрирани потребители на този
Сайт, които са на възраст под осемнадесет години. Ако BAT разбере, че дете е предоставило
някаква информация, тя незабавно ще бъде изтрита от архивите на BAT.

3. С кого споделяме информацията
за Вас?
Ние споделяме Вашата лична информация основно, за да гарантираме, че Ви предоставяме
най-подходящите и актуални новини, съдържание и събития, или за да гарантираме, че
можем да отговорим на всяко запитване бързо и експедитивно. Освен ако не посочите друго,
можем да споделим информация за Вас с някоя от следните групи:
•

•

•

•
•

Всяко от дружествата от групата на ВАТ. Както е посочено в настоящото
Уведомление за поверителност, Вашата лична информация ще бъде споделена с
дружеството на BAT, което отговаря за позицията, за която кандидатствате. Може
да кандидатствате за няколко различни позиции. В зависимост от
местоположението на позицията, за която изберете да кандидатствате, Вашата
лична информация може да бъде прехвърлена в и извън Обединеното кралство за
такива цели, които осигуряват възможност да продължим да Ви предоставяме
всякакви местни услуги за набиране на персонал по целия свят. Трябва да знаете,
че мястото на централната администрация за обработване на лична информация в
контекста на дейностите по набиране на персонал е в ЕС и чрез дружество на BAT,
наречено British American GBS Recruitment SRL в Румъния. Това дружество на BAT
поема по-голямата част от осъществяването на процеса на набиране на персонал
от наше име. За да се свържете със служителя по защита на данните на това
дружество, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на
настоящото Уведомление за поверителност.
Данъчни, одиторски или други органи, когато вярваме, че законът или друг
регламент изисква от нас да споделяме тези данни (например поради искане от
данъчен орган или във връзка с очаквани съдебни спорове) или за да помогнем за
предотвратяване на измама или за реализиране или защита на правата и
собствеността на BAT или негови дъщерни дружества; или защита на личната
безопасност на служители на BAT, агенти на трети страни или членове на
обществеността;
Доставчици на услуги трети страни, които изпълняват функции от наше име
(включително местни агенти за набиране на персонал, доставчици на
комуникационни услуги по електронна поща и професионални съветници като
адвокати, одитори и счетоводители, лица, осъществяващи функции за техническа
поддръжка и ИТ консултанти, извършващи тестване и разработка на нашите
системи за бизнес технологии), доставчици на ИТ услуги, изнесени в трети страни,
когато сме сключили подходящо споразумение за обработка на данни (или
разполагаме с други подобни защити);
Ако дружество на BAT се слее с или бъде придобито от друг бизнес или дружество
в бъдеще, ние може да споделим Вашите лични данни с новите собственици на
бизнеса или дружеството (като Ви уведомим за това разкриване);
Възможно е да възникнат обстоятелства, при които, независимо дали поради
стратегически или други икономически причини, BAT може да вземе решение да
продаде, купи, слее или по друг начин реорганизира предприятия в някои
държави. Такава сделка може да включва разкриване на Вашата лична
информация на бъдещи или действителни купувачи или получаването ѝ от
продавачи. Практиката на BAT е да търси подходяща защита на личната
информация при тези видове сделки.

Ние не споделяме, не отдаваме под наем или търгуваме информацията за Вас с
трети страни за маркетингови или промоционални цели.
Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да направите тестове на приложения, като
използвате инструменти за тестване на трети страни, за които ще трябва да се регистрирате
като потребител. Доставчикът трета страна може да Ви позволи да използвате резултатите от
тестовете си за заявления за дружества, различни от BAT, така че Вашите данни да се
съхраняват в акаунта Ви при доставчика след приключване на процеса на кандидатстване в
BAT. Ще Ви бъде предоставена отделна и подробна информация от доставчика трета страна,
преди да влезете, за да ползвате съответната услуга.

4. Колко дълго съхраняваме
информацията за Вас?
Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго, отколкото е необходимо за
целите, за които ги събираме. При неуспешно кандидатстване за работа може да запазим
Вашите данни и автобиография, така че информацията Ви да е налична вече във Вашия
профил. Въпреки това можете да изтриете своя профил и регистрация по всяко време – това е
под Ваш контрол.
Освен това от нас може да се изисква по закон да запазим Вашите данни, напр. по отношение
на искове за равни възможности или за защита или предявяване на искове. Когато сме обект
на регулаторно или друго правно задължение в конкретна юрисдикция, което изисква от нас
да съхраняваме данни за определен период, ние ще спазваме тези регулаторни изисквания
по отношение на запазването на такива данни, напр. изисквания за вадене на виза в
Обединеното кралство.

5. Как гарантираме безопасността
на информацията за Вас?
Ние се грижим за защитата на информацията за Вас. Ето защо ние прилагаме подходящи
мерки, които са предназначени да предотвратят неоторизиран достъп и злоупотреба с
Вашите лични данни.
Ние се ангажираме да предприемем подходящи стъпки, за да защитим информацията за Вас,
която съхраняваме, от злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп. Правим това, като
разполагаме с набор от подходящи технически и организационни мерки, включително мерки
за криптиране и планове за възстановяване след инциденти.
За съжаление, винаги има риск от изпращане на информация през всеки канал на интернет.
Информацията, която изпращате по интернет, е изцяло на Ваш собствен риск. Въпреки че ще
направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, не можем да
гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани по интернет.
Ако подозирате злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп до Вашата лична информация,
моля, уведомете ни незабавно. Моля, изразете загрижеността си, като се свържете с нас (като
използвате подробната информация по-долу) или като използвате секцията „Свържете се с

нас“ на този уебсайт, на първо място, и ние ще проучим въпроса и ще Ви
информираме възможно най-скоро за следващите стъпки.
Ако получите съобщения по електронна поща от нас, за които подозирате, че не са от BAT,
моля, докладвайте ги на адрес: phishing@bat.com

6. Какви са Вашите права съгласно
Закона за защита на данните?
Имате права съгласно Закона за защита на данните във връзка с използването от наша
страна на информацията за Вас, включително да:
•
•
•
•

•
•

•

поискате достъп до информацията за Вас, което можете да направите, като ни
изпратите съобщение на адрес: recruitment_dataprivacy@bat.com
актуализирате или променяте информацията за Вас, ако е неточна или непълна;
възразите срещу определени видове използване на информацията за Вас в
ситуации, в които разчитаме на нашите законни интереси да обработваме
информацията за Вас;
поискате изтриване на информацията за Вас или да ограничите използването ѝ
при определени обстоятелства (например можете да поискате да изтрием
информацията за Вас, когато информацията вече не е необходима за целта, за
която е събрана (освен ако не се прилагат определени изключения);
когато сте дали съгласието си за обработка на Вашата лична информация, имате
право да го оттеглите
да поискате връщане на информацията, която сте ни предоставили, за да я
използваме за свои цели (често наричано Ваше право на преносимост на данни),
когато обработването се основава на Вашето съгласие или за изпълнение на
договор; а обработката се извършва с автоматизирани средства;
подадете жалба в Службата на Комисаря по информацията
(www.ico.org.uk/global/contact-us/email/) за физически лица в Обединеното
кралство. За други надзорни органи в ЕИП, моля, вижте списъка на регулаторните
органи за поверителност за всяка държава членка (заедно с информация за
контакт) на следния уебсайт: https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en

7. Автоматизирано вземане на
решения
Можем да вземаме автоматизирани решения, когато избираме кого да включим в краткия
списък за интервю чрез методологията за скрининг на автобиография или чрез въпросник за
оценка по общи критерии. Ако искате да научите повече по темата (като информация за
логиката на решението и предвидените последици за Вас), моля, свържете се с нас.

8. Как да се свържете с нас
Ако имате някакви коментари или предложения относно настоящото Уведомление за
поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, посочена

в спецификацията за работа, отнасяща се до свободната позиция, за която сте
кандидатствали или на адрес recruitment_dataprivacy@bat.com или data_privacy@bat.com.

9. Промени в настоящото
Уведомление за поверителност
Редовно правим преглед на настоящото Уведомление за поверителност, моля, проверете
отново за актуализации на тази страница в Сайта. Последната актуализация на настоящото
Уведомление за поверителност е извършена на 12 април 2022 г.

