Stanley Black & Decker, Inc.
Декларация относно поверителността на кандидатите
Последна актуализация: септември 2022 г.
Stanley Black & Decker, Inc. заедно със своите дъщерни дружества, включително компанията, в
която кандидатствате за работа (наричани заедно „Stanley Black & Decker“, „SBD“ „нас“,
„нашите“, „ние“), оценява вашето доверие и се ангажира с отговорното управление, използване
и защита на Лична информация. Настоящата Декларация относно поверителността на
кандидатите („Декларация“) описва нашите практики по отношение на събирането,
използването и разкриването на всякаква Лична информация, събрана по време на процес на
кандидатстване за работа или стаж (онлайн или офлайн) или чрез секцията „Кариери“ на
нашия уеб сайт (намиращ се на адрес Кариери | Stanley Black & Decker
(stanleyblackanddecker.com)) („Сайт за кариери“) (наричани заедно „Материали за
кандидатстване“). Личната информация, предоставена на други уеб сайтове на Stanley Black &
Decker или чрез използването на нашите продукти и услуги, ще бъде използвана в
съответствие с нашите общи онлайн Глобални правила за поверителност на Stanley Black &
Decker. Моля, имайте предвид, че настоящата Декларация не се отнася за уеб сайтове, услуги
или приложения на трети страни.
1. Лична информация, която събираме
Ние събираме Лична информация от вас във връзка с вашата кандидатура. За целите на
настоящата Декларация „Лична информация“ означава информация, свързана с
идентифицирано или възможно за идентифициране физическо лице, включително всякаква
лична информация или лични данни, както е определено в действащите закони, правила или
разпоредби за поверителност или защита на данните („Приложимо законодателство”).
Личната информация, която използваме по време на процеса на кандидатстване и набиране
на персонал, може да включва:
Информация, събрана или получена от вас
•

Информация за контакт: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и друга
информация за контакт;

•

Материали за кандидатстване: CV, автобиография и мотивационно писмо;

•

Национални
идентификатори:
социалноосигурителен
номер,
национален
идентификационен номер, правителствен идентификационен номер или други подобни
национални идентификатори;

•

Опит: предишен трудов, практически и друг подходящ опит;

•

Образование: образование, включително ниво, тип, предмет, степени, дипломи и
сертификати и институции;

•

Търсена позиция: позиции, роли и възможности, представляващи интерес, и ако е
приложимо, предлагана позиция;

•

Умения: умения, езици и други компетентности;

•

Сертификати: притежавани професионални и други свързани с работата лицензи,
разрешителни и сертификати;

•

Подробности от препоръки: информация, която предоставяте за допълнителна
справка и препоръки;

•

Информация за онлайн акаунт: потребителско име и парола за достъп до сайта
„Кариери“ и идентификатори на приложения;
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•

Информация за устройството: автоматично събрана информация относно типа
устройство, от което се осъществява достъп и се използва сайтът „Кариери“, името на
операционната система и версията на устройството, използвано за достъп до сайта
„Кариери“, производителя на устройството, версията на приложението на вашето
устройство, ИД на устройството, IP адрес и данни за геолокация;

•

Информация от интервюта и телефонни проверки;

•

Демографска информация;

•

Предпочитания за комуникация: предпочитани начин на комуникация и език;

•

Наблюдение на място: електронно наблюдение на нашите офиси и други съоръжения
на работното място (изображения и видео) в съответствие с приложимото
законодателство и вътрешни политики, като наблюдение на вътрешни и външни точки
за достъп и общи части;

•

Информация за събития: диетични ограничения, подробности за пътуване и
настаняване, издадена от правителството идентификация за достъп до едно от
нашите физически помещения и други подробности, специфични за конкретно интервю
за набиране на персонал, среща или друго събитие;

•

Разрешение за работа: статут на разрешение за работа и съответна визова или друга
имиграционна информация; и

•

Друга информация: всяка друга информация, която по някакъв начин решите да ни
предоставите (например предпочитания за работа, желание за преместване, текуща
заплата, желана заплата, награди или професионални членства).

Моля, имайте предвид, че може също така да поискаме да предоставите информация, която
може да се третира като чувствителна, като раса/етнически произход, пол и увреждания на
нашите кандидати („Информация за многообразие“), за наблюдение на равните възможности
или информация за съдимост за вас („Информация за съдимост“). Ние ще направим това само
когато е разрешено от приложимото законодателство и ще спазваме всички приложими
ограничения за обработка, свързани с обработката на такива данни. Когато е приложимо, ние
ще търсим изрично разрешение, когато някои от вашите чувствителни лични данни се
обработват във връзка с вашата кандидатура за работа. В противен случай ви молим да
избягвате да изпращате информация, която може да се квалифицира като чувствителна
според приложимото законодателство, освен когато такава информация се изисква по закон.
В зависимост от приложимото законодателство, чувствителната информация може да включва
раса, религия, етническа принадлежност, националност или национален произход, възраст,
полова идентичност, сексуален живот или практики или сексуална ориентация, семейно
положение, медицинска или здравна информация (включително статус на увреждания),
генетична или биометрична информация, биометрични шаблони, политически или философски
убеждения, членство в политическа партия или профсъюз, статут на ветеран, информация за
интегритет, съдебни данни като информация за криминални проявления или други съдебни
или административни производства, данни за финансови и банкови сметки, лична
идентификационна информация или точна информация за местоположение.

Информация, събрана чрез бисквитки и други уеб технологии
Заедно с нашите доставчици на услуги, ние може да използваме „бисквитки“ и подобни
технологии на сайта „Кариери“, за да събираме определена информация. Моля, вижте повече
информация в нашите Правила за бисквитки и подобни технологии.
Информация, събрана от други източници
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По време на прегледа на вашите материали за кандидатстване можем да получим
информация за вас от други източници до степента, разрешена от приложимото
законодателство. Тази информация може да включва:
•

Препоръки: подробности за опит, образование, умения и друга информация,
съдържаща се в справочни писма или получена по друг начин от препоръки;

•

Образователна информация: преписи, дипломи и свидетелства, удостоверения или
други подобни от образователни институции, които сте посещавали;

•

Лицензиращи/сертифициращи
лицензиращи организации;

•

Регистри с информация за съдимост: подробности за криминални досиета, когато е
разрешено от приложимото законодателство;

•

Имиграционен статус: подробности за имиграционния статус от съответните местни
агенции;

•

Кредитни отчети: отчети за вашата кредитна история и приложими фалити, от местни
кредитни бюра, ако е приложимо и когато е разрешено от приложимото
законодателство;

•

Информация, получена от проверки на миналото, когато това е разрешено от
приложимото законодателство; и

•

Информация от социални медии: подробности от вашите акаунти в социални медии
като LinkedIn.

организации:

регистрации

в

професионални

Можем да комбинираме Личната информация, която получаваме от различни източници, с
Личната информация, която събираме от вас, и да я използваме както е описано в настоящата
Декларация.
2. Използване на информацията
Информацията, която изпращате в сайта „Кариери“, ще бъде използвана за целите на
глобалното набиране на персонал, управление и планиране на Stanley Black & Decker, както е
разрешено от приложимото законодателство. Целите на нашата употреба на вашата Лична
информация включват:
•

Преглед на кандидатурата: включително процеса на оценяване на пригодността и
готовността на кандидата за набелязаните роли и възможности;

•

Обработка на кандидатури и набиране на персонал: включително улесняване на
достъпа до сайта „Кариери“, подаване, предаване и ефективна обработка на
кандидатури, както и интервюта и събития за набиране на персонал, включително
всякакви свързани пътувания и хранене;

•

Предоставяне на комуникация и актуализации: включва отговаряне на вашите
запитвания, комуникация с вас относно вашата кандидатура и изпращане на
информация относно сайта „Кариери“ и промените в нашите условия и политики;

•

Проверка на препоръки: включително контакт с поръчители за получаване на
допълнителна информация относно пригодността на кандидата;

•

Проверки на кандидатурата и проверки за интегритет: включва извършване на
потвърждения и проверки на миналото по силата на приложимото законодателство.
Това може да включва преглед на евентуално криминално досие, контакт с поръчители
и потвърждаване на достоверността на данните за кандидатстване, като образование,
опит, разрешение за работа и квалификации;
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•

Дейности по регистриране: включително включване на Лична информация в нашата
система за човешки ресурси и използването ѝ за управление на процеса на набиране
на нов персонал. Всяка такава информация може да стане част от вашето досие като
служител и да се използва за други цели, свързани със заетостта, ако ви наемем;

•

Многообразие и приобщаване: употребите могат да включват наблюдение и
насърчаване на равни възможности в процесите на набиране на персонал в
съответствие с приложимото законодателство;

•

Съответствие със законови изисквания: включително спазване на законови и други
изисквания, приложими за нашия бизнес във всички страни, в които работим;
провеждане на одити и разследвания, предприемане на сливания и придобивания за
финансови, счетоводни, застрахователни цели и за целите на решаване на спорове;

•

Подобряване на процесите за набиране на персонал: включително
идентифициране на възможности и внедряване на промени, за да направим нашите
процеси за набиране на персонал по-ефективни, ефикасни и мотивиращи,
включително чрез анализи и обобщени отчети;

•

Общи бизнес операции: включително извършване на вътрешни бизнес дейности.
Това може да включва провеждане на вътрешно обучение, наблюдение и
предотвратяване на измами, безопасност и сигурност, защита на нашите законни
права, гарантиране на нашата поверителност и безопасност, защита на нашата
собственост и/или тази на нашите филиали, вас или други лица, откриване и
предотвратяване на кибератаки, управление на сливания, придобивания, продажби,
реорганизации, съвместни предприятия, възлагания, прехвърляния или предоставяне
и интеграция с купувача.

•

Бъдещо набиране на персонал: до степента, разрешена от приложимото
законодателство, това включва събиране и съхраняване на Лична информация за
кандидата, която да бъде вземана предвид при бъдещи възможности.

•

За защита на нашите законни бизнес интереси и законни права съгласно
приложимото законодателство.

Правно основание за обработка на Лична информация – ЕИП
Когато събираме и обработваме Лична информация на лица, пребиваващи в Европейското
икономическо пространство („ЕИП“) и други юрисдикции, където е необходимо правно
основание за обработката на вашите данни, правното основание, на което разчитаме за
събиране и използване на Личната информация, описана в тази част от Декларацията, зависи
от Личната информация, която събираме, и конкретния контекст, в който я събираме.
Правните основания за нашата обработка на вашата Лична информация са следните:
●

Договор: Трябва да преговаряме и да сключим трудов договор с вас.

●

Съгласие: Вие сте ни дали изричното си разрешение да го направим, особено когато
обработваме ваши чувствителни данни или при бъдещо набиране на персонал.

●

Легитимен интерес: Обработването е в наш легитимен интерес и не се отменя от
вашите права, като например:
o

Намиране на най-добрия кандидат за дадена позиция;

o

Обработване на вашата Лична информация, за да комуникираме ефективно и
да отговорим на вашите искания;
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o

Провеждане на бизнес операции, включително провеждане на вътрешно
обучение, наблюдение на безопасността и сигурността, защита на нашите
законни права, защита на нашата собственост и/или на нашите филиали, вас
или други, откриване и предотвратяване на измами или кибератаки; или

o

Осигуряване на най-добри услуги за потребителите и функционалност за
нашия сайт „Кариера“;

●

За да спазваме нашите законови задължения, както и приложимото законодателство и
разпоредби.

●

Жизнен интерес: Ние обработваме вашата Лична информация, за да защитим
жизненоважни интереси с цел откриване и предотвратяване на измами или незаконни
дейности, които засягат жизненоважния интерес на дадено лице или обществената
сигурност.

Отделно от гореизброените правни основания, ние можем да обработваме вашата Лична
информация до степента, в която ни предоставите своето съгласие за целта, в съответните
юрисдикции, където приложимото законодателство предвижда такова съгласие. По този начин,
в зависимост от приложимото законодателство във вашата юрисдикция, ние можем да
обработваме вашата Лична информация въз основа на различни правни основания, както е
разрешено от приложимото законодателство и както е посочено по-горе, или можем да
разчитаме на съгласие, когато това е разрешено от действащите закони. Когато събирането
или обработването се основава на вашето съгласие, вие можете да оттеглите съгласието си по
всяко време до степента, разрешена от приложимото законодателство.
Бъдещо набиране на персонал
С вашето съгласие Личната информация, която събираме за вас, може да бъде добавена към
международната база данни на кандидатите на Stanley Black & Decker и може да бъде
съхранена и използвана, за да ви имаме предвид за други възможности в Stanley Black &
Decker и неговите филиали извън тези, за които кандидатствате. Ако не желаете да правим
това, молим да се свържете с нас на адреса в раздела „Свържете се с нас“ по-долу.
Предоставянето на нас на Лична информация по време на процеса на кандидатстване и
набиране на персонал е доброволно. Въпреки това, ако не предоставите достатъчно
информация, Stanley Black & Decker може да не е в състояние да разгледа кандидатурата ви за
работа.
3. Информация, която споделяме с трети страни
Stanley Black & Decker е глобална компания с операции в повече от 60 държави и може да
споделя Лична информация с филиали, които участват в оценяването на кандидати за дадена
позиция по целия свят. Stanley Black & Decker, Inc. ще продължи да носи отговорност за
Личната информация, която се споделя с филиалите. Можете да направите справка в списъка
на нашите филиали и да установите местонахождението им тук. В такива случаи ние
ограничаваме достъпа до Лична информация до персонала с бизнес необходимост да знае
информацията за описаните в настоящата Декларация цели, включително персонала в
отделите за набиране на персонал, човешки ресурси и информационни технологии, както и
отдела, отговарящ за позицията, за която кандидатствате.
В допълнение към споделянето на информация с нашите партньори, ние можем също да
споделяме вашата Лична информация както е описано по-долу:
Информация, споделена с цел предоставяне на нашите услуги
Можем да споделим вашата Лична информация до степента, необходима за предоставяне на
материалите за кандидатстване. Това включва, но не се ограничава до, актуализиране, защита
и отстраняване на проблеми, както и предоставяне на поддръжка.
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Информация, споделяна с нашите доставчици на услуги
Можем да ангажираме доставчици на услуги от трети страни да работят с нас, за да
администрират и поддържат нашия бизнес. Тези доставчици на услуги от трети страни имат
достъп до вашата Лична информация само за целите на извършване на услуги от наше име.
Примерите включват хостване на нашите уеб сървъри, анализиране на данни, предоставяне на
маркетингова помощ, обработка на плащания с кредитни карти и предоставяне на обслужване
на клиентите. Тези компании и лица може да се намират в държава, чието законодателство за
защита на данните е различно от това във вашата страна, и те ще имат достъп до вашата
Лична информация, ако е необходимо за изпълнение на функциите им, но не могат да
споделят тази Лична информация с друга трета страна или да използват тези данни за други
цели.
Информация, разкрита във връзка с бизнес транзакции
Можем да разкрием Лична информация на трета страна в случай на реорганизация, сливане,
продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с целия
или част от нашия бизнес, активи или акции, включително във връзка с несъстоятелност или
подобни процедури.
Информация, споделяна с трети страни с цел рекламиране на техни продукти или услуги
Ако не сте се отказали от тези разкривания, ние може да разкрием ваша Лична информация на
трети страни, за да ви предлагат своите продукти или услуги.
Информация, разкрита за наша защита и защита на другите
Можем да разкрием ваша Лична информация, ако това се изисква по закон, съгласно искане от
държавен орган или ако вярваме добросъвестно – след като разгледаме вашите интереси за
поверителността и други фактори – че такова действие е необходимо за:
1) Да отговаря на законовите изисквания или да се съобразява със законови процеси
(включително призовки);
2) Да налагаме или прилагаме нашите условия за използване и други споразумения;
3) Защита на нашите права на собственост, права и безопасност или собственост, права и
безопасност на трета страна, на наши дъщерни компании или на обществото като цяло;
или
4) Да спрем всякаква дейност, която считаме за незаконна, неетична или с възможни
правни последици.
Информация, разкрита по обобщен или анонимизиран начин
Ние също така споделяме обобщена или анонимизирана информация за кандидатите с нашите
партньори и други трети страни. Такава информация обаче не се счита за Лична информация,
тъй като е анонимизирана и обобщена по такъв начин, че не може в достатъчна степен да се
свърже обратно с физическото лице.
Информация, разкривана на други лица в съответствие с вашите предпочитания
Можем да разкриваме такава Лична информация на трети страни, ако сте съгласни с такова
разкриване.
4. Прехвърляне на информация
Разкриването на вашата Лична информация може да включва прехвърляне на Лична
информация към други държави извън вашата юрисдикция, включително Съединените щати
или друга държава, в която ние или нашите доставчици на услуги имаме дейност. Някои
държави изискват организациите да използват специални защити, когато информацията се
споделя международно.
SBD спазва тези задължения и е въвела вътрешнофирмени
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механизми за изпълнение на тези изисквания. Във връзка с прехвърлянето от ЕИП към други
държави сме въвели подходящи мерки, като например стандартни договорни клаузи, приети от
Европейската комисия за защита на вашата информация. Служителите в ЕИП могат да
получат копие от тези мерки, като се свържат с PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
Освен това, ако се намирате в държава извън ЕИП, SBD може също да прехвърли вашите
данни в държави със законодателство за защита на данните, което няма същото ниво на
защита и стандарти като вашето местно законодателство. В такива случаи SBD ще извършва
прехвърлянето в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, за да
гарантира сигурността, поверителността и законосъобразността на обработката на данните.
5. Съхранение на данните
Ние ще съхраняваме Личната информация само за периода, необходим за изпълнение на
целите, посочени в настоящата Декларация, освен ако по закон не се изисква или разрешава
по-дълъг период на съхранение, за да изпълним правни изисквания или при необходимост да
се предпазим от правни искове. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди за
съхранение, са: (i) продължителността на процеса на кандидатстване; (ii) продължителността
на текущите ни отношения с вас; (iii) правното задължение, на което сме подчинени; (iv)
приложимите давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания.
Можем да премахнем Личната информация за неактивни акаунти от нашата база данни при
спазване на всички приложими законови или регулаторни задължения. Освен това Stanley
Black & Decker може да изтрие Лична информация за вас (включително вашето
CV/автобиография) от нашата база данни по всяко време и без посочване на причина. Ето
защо молим да пазите своето собствено копие на предоставената ни Лична информация.
6. Пасивно събиране на информация: бисквитки и подобни технологии
Ние и нашите доставчици на услуги използваме „бисквитки“ и подобни технологии на сайта
„Кариери“. Моля, вижте повече информация в нашите Правила за бисквитки и подобни
технологии.
7. Избор и достъп
В зависимост от държавата ви на пребиваване може да имате определени избори и права
съгласно приложимото законодателство. Те може да включват права за достъп, коригиране,
актуализиране, потискане, ограничаване или изтриване на Лична информация или възражение
срещу обработването на Лична информация. Ако се регистрирате в сайта „Кариери“, можете да
осъществявате достъп, да преглеждате и променяте своята Лична информация, съхранявана
там, като влезете в сайта „Кариери“ и актуализирате информацията към акаунта си. За да
промените Личната информация, която вече сте изпратили за разглеждане за конкретна
позиция, актуализирайте своя профил и изпратете отново кандидатурата си за тази позиция.
Ако искате да упражните някое от вашите права или да получите електронно копие на вашата
Лична информация за целите на предаването ѝ на друга компания (доколкото това право на
преносимост на данните ви е предоставено от приложимото законодателство), можете да се
свържете с нас чрез: уеб формуляра за Поверителност (onetrust.com) или
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Ще отговорим на вашата заявка в съответствие с
приложимото законодателство. Може да се наложи да изискаме допълнителна Лична
информация от вас, за да потвърдим вашата самоличност и да се предпазим от измамни
искания.
Където разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашата Лична информация, вие имате
право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете по всяко време да поискате да
спрем да използваме вашата Лична информация за целите на набирането на персонал.
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Имайте предвид обаче, че е възможно определена Лична информация да е освободена от
подобни искания в съответствие с действащите закони за защита на данните или с други
закони и разпоредби.
Съгласно законодателството на Калифорния кандидатите, които са жители на Калифорния,
имат специфични права по отношение на своята Лична информация. За повече информация
вижте нашата Допълнителна информация за жители на Калифорния по-долу.
Вашите права – жители на ЕИП, Обединеното кралство, Швейцария
Ако се намирате в юрисдикция на ЕИП, може да имате следните права за защита на данните:
●

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за
вас. Винаги когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или
да поискате изтриване на вашата Лична информация директно в раздела за настройки
на вашия акаунт. Ако не можете сами да извършите тези действия, молим да се
свържете с нас, за да ви помогнем.

●

Право на коригиране. Имате право вашата Лична информация да бъде коригирана, ако
тази информация е неточна или непълна.

●

Право на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на ваша
Лична информация.

●

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата
Лична информация при определени обстоятелства.

●

Право на преносимост на данните. Имате право да получите копие от Личната
информация, която имаме за вас, в структуриран, машинно четим и широко използван
формат.

●

Право на оттегляне на съгласието. Вие също така имате право да оттеглите съгласието
си по всяко време, когато сме разчитали на вашето съгласие за обработка на вашата
Лична информация.

●

Право на жалба до орган за защита на данните. Имате право да подадете жалба до
орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на ваша Лична
информация. За повече информация молим да се свържете с местния си орган за
защита на данните в ЕИП.

8. Информация за връзка с надзорния орган и жалби
Ако желаете да подадете оплакване относно начина, по който Stanley Black & Decker обработва
вашата Лична информация, можете да се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр за
поверителност (onetrust.com) или PrivacyPolicyManager@sbdinc.com или като се свържете със
служителя по защита на данните на Stanley Black & Decker, отговарящ за вашата държава или
регион (ако е приложимо) тук. Можете да изявите съображение или да подадете жалба до
надзорен орган или друга регулаторна агенция за вашата държава или регион, ако смятате, че
сме нарушили някое от правата относно вашата Лична информация. Списък на надзорните
органи в ЕИП е даден тук.
9. Защита
Използваме разумни организационни, технически и административни мерки с намерението да
защитим Личната информация в нашата организация. За съжаление, никое предаване на
данни или система за съхранение не може гарантирано да бъде 100% сигурно. Ако имате
причина да смятате, че взаимодействието ви с нас вече не е защитено, незабавно ни
уведомете в съответствие с раздела „Свържете се с нас“ по-долу.
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С настоящото Stanley Black & Decker отхвърля, доколкото е позволено от приложимото
законодателство, всякаква отговорност за себе си и за своите филиали и контрагенти за всяка
Лична информация, събрана от SBD във връзка с вашата кандидатура, която е изгубена,
неправомерно употребена, незаконно достъпна, разкрита, променена или унищожена или не е
доставена навреме до нашия сайт „Кариери“.
10. Автоматизирана обработка
Можем да използваме автоматизирани инструменти, които да ни помогнат при обработката и
оценката на кандидатурите за работа. Тези инструменти използват сложни алгоритми и
технология за машинно самообучение, за да помагат при следващите операции.
•

Минимални изисквания. Използваме автоматизирани инструменти, за да определим
дали въз основа на информацията, която сте ни предоставили, отговаряте на
минималните изисквания за дадена позиция. Например, ако работата изисква три
години опит като софтуерен разработчик, тези инструменти ще анализират изборите,
които правите във формулярите, които изпращате чрез сайта „Кариери“, и/или думите и
текстовите модели, събрани във връзка с вашата кандидатура, за да определят дали
този професионален опит е налице.

•

Класиране за съответствие с работната позиция. Ние използваме автоматизирани
инструменти, за да зададем процентна стойност на вашата кандидатура, която оценява
колко силно е съответствието между вашата кандидатура и изискванията за
набелязаната роля. Нашите инструменти може да разчитат на няколко фактора при
определянето на тези проценти, които може да варират според работната позиция.
Например, за определени работни места конкретният практически опит може да е поуместен от сертификатите, за други може да е обратното. Въз основа на анализа
нашите автоматизирани инструменти могат да предоставят на служител на Stanley
Black & Decker преглед на кандидатите, които са потенциално квалифицирани за
съответната позиция. След това служителят на Stanley Black & Decker ще оцени тези
препоръки и въз основа на нашите стандартни процеси ще се свърже с кандидатите и
ще ги интервюира.

11. Законодателство, приложимо към кандидатстването за работа
Материалите за кандидатстване ви позволяват да кандидатствате за работа по целия свят,
което е предимство на централизираната глобална функция за набиране на персонал на
Stanley Black & Decker. Този сайт „Кариери“ се управлява от Съединените щати. Съответно
всяка Лична информация, която предоставяте на сайта „Кариери“, ще бъде събирана в
Съединените щати и ще се подчинява на законите на САЩ. Ако споделим вашата Лична
информация с филиал, намиращ се в друга държава, в качеството си на потенциален
работодател партньорът ще обработва вашата Лична информация в съответствие с
настоящата Декларация. Всички решения за наемане или други решения, свързани със
заетостта, ще бъдат взети от наемащия филиал в съответствие със законите на държавата, в
която ще се намира работното място.
12. Относно децата
Сайтът „Кариери“ е предназначен за лица на възраст над 18 години и не е насочен към деца
под 18 години. Поради това ние целенасочено не събираме Лична информация от лица под 18
години. Ако научим, че случайно сме събрали Лична информация на лице под 18 години, ще
предприемем стъпки да изтрием тази информация от нашите файлове възможно най-бързо.
13. Изменения в Декларацията
Възможно е от време на време да променяме настоящата Декларация. Когато го направим, ще
актуализираме датата на „Последна актуализация“ по-горе, за да укажем кога тези промени ще
влязат в сила. Всяка информация, която се събира чрез материалите за кандидатстване, е
предмет на Декларацията, която е в сила към момента на събиране на тази информация.
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14. Свържете се с нас
Ако имате въпроси, молби или оплаквания, не се колебайте да се свържете с нас, като
попълните нашия уеб формуляр за поверителност (onetrust.com) или по имейл на
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
За кандидати в ЕИП субектът на SBD, пред който сте кандидатствали за работа, е
администраторът на вашите Лични данни и въпросите, молбите или оплакванията могат да
бъдат насочени към имейла по-горе.
Тъй като имейл комуникациите не винаги са защитени, молим да не включвате чувствителна
информация в своя имейл до нас.
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Допълнителна информация за пребиваващи в Калифорния
Настоящата Декларация относно поверителността описва Личната информация, която
събираме или обработваме за жители на Калифорния във връзка с материалите за
кандидатстване и използването на нашия сайт „Кариери“, как използваме, споделяме и
защитаваме тази Лична информация и какви са вашите права по отношение на вашата Лична
информация, която събираме или обработваме.
Лична информация, която събираме и споделяме, и за каква цел
През последните 12 месеца сме събрали и/или споделили следната Лична информация на
посетителите, когато взаимодействат с нашия сайт „Кариери“, както е описано подробно погоре в следните раздели:
•

Информация, събрана или получена от вас;

•

Информация, събрана с помощта на бисквитки и други уеб технологии; и

•

Информация, събрана от други източници.

През последните 12 месеца сме споделили горната информация с категориите трети страни,
описани по-горе в разделите със заглавия:
•

Информация, споделена с цел предоставяне на нашите услуги;

•

Информация, споделяна с нашите доставчици на услуги;

•

Информация, разкрита във връзка с бизнес транзакции;

•

Информация, споделяна с трети страни за пазара на техни продукти или услуги; и

•

Информация, разкрита за наша защита и защита на другите.

Ние използваме вашата Лична информация за различни цели, посочени в раздела по-горе,
озаглавен „Използване на информацията“
Shine the Light („Да бъде светлина“): Съгласно раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на
Калифорния можете да поискате на годишна база информация относно разкриването на
вашата Лична информация на трети страни за техните директни маркетингови цели. Ние не
споделяме Лична информация с трети страни за техни директни маркетингови цели.
Чувствителна лична информация, която събираме и споделяме, и за каква цел
През последните 12 месеца сме събрали и/или споделили следната Чувствителна лична
информация (както е определена от CPRA) от кандидати, когато предоставят материали за
кандидатстване:
•

Раса;

•

Религия;

•

Етнически произход;

•

Националност или национален произход;

•

Сексуален живот или практики или сексуална ориентация;

•

Медицинска или здравна информация (включително състояние на увреждания);

•

Генетична или биометрична информация;
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•

Биометрични шаблони;

•

Политически или философски убеждения;

•

Членство в политическа партия или профсъюз;

•

Данни за финансови и банкови сметки; и

•

Точна информация за позициониране.

Можем да използваме тази Чувствителна лична информация за целите на извършване на
услуги за нашия бизнес, предоставяне на услуги, поискани от вас, и гарантиране на
сигурността и целостта на нашия бизнес, инфраструктура и лицата, с които взаимодействаме.
Това включва, без ограничение, получаване и обработка на вашата кандидатура за работа,
оценка на вашата пригодност за позицията/позициите, за която кандидатствате, извършване на
проверки на миналото, анализиране и наблюдение на разнообразието, отправяне на
предложение (по наша преценка), изпълнение на административни функции, спазване на
закон, правен процес или искания от правителствени или регулаторни органи и упражняване на
или защита от правни искове.
Вашите права като жител на Калифорния
Съгласно закона на Калифорния кандидатите, които са жители на Калифорния, имат
специфични права по отношение на своята Лична информация. Тези права са предмет на
определени изключения, описани по-долу. Когато е необходимо, ще отговорим на повечето
искания в рамките на 45 дни, освен ако има разумна необходимост да удължим времето за
отговор.
Право на коригиране на неточна информация
Имате право да поискате да коригираме всяка неточна лична информация за вас, като се има
предвид естеството на личната информация и целите на обработката на личната информация.
При получаване на такова искане ние ще положим разумни търговски усилия, за да коригираме
неточната лична информация.
Право на разкриване на информация
Имате право да поискате да разкрием конкретни части от личната информация, която сме
събрали за вас, като например:
•

Категориите Лична информация, събрана от SBD за вас през последните
12 месеца.

•

Категориите източници на Лична информация, събрана от SBD за вас
през последните 12 месеца.

•

Бизнес или търговска цел на SBD за събиране на тази Лична
информация.

•

Категориите трети страни, с които SBD споделя тази Лична информация.

•

Конкретните части от Личната информация, събрана от SBD за вас.

•

Ако SBD разкрие ваша Лична информация на трета страна с бизнес цел,
списък с видовете Лична информация, които всяка категория получател е
получила.

Право да ограничим използването от наша страна на вашата Чувствителна лична
информация
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Можете по всяко време да ни насочите да ограничим използването на вашата Чувствителна
лична информация до това, което е необходимо за извършване на услугите (т.е. обработка на
вашата кандидатура). В случай че направите такова искане, ние няма да обработваме,
споделяме или използваме вашата Чувствителна лична информация по друг начин без вашето
съгласие.
Право на отказ от продажба или споделяне на Лична информация
Имате право да се откажете от продажбата или споделянето на вашата Лична информация за
целите на междуконтекстната реклама.
Ние не продаваме и не споделяме вашата Лична информация и следователно не
предоставяме никакъв механизъм, чрез който да упражните правото си на отказ.
Право на недискриминация
Имате правото да не бъдете дискриминирани за упражняването на вашите права за
поверителност в Калифорния, описани по-горе.
Право на изтриване на Лична информация
Имате правото да поискате да изтрием всяка ваша Лична информация, събрана от вас и
съхранена, при определени изключения. При получаване на потвърдено искане за изтриване
на вашата Лична информация ние ще направим това, освен ако не е определено друго от
закона.
Как да упражнявате тези права
Можете да ни изпратите проследимо потребителско искане за разкриване или изтриване на
Лична информация, като щракнете тук: уеб формуляр за поверителност (onetrust.com).
Като алтернатива можете да ни се обадите на +1 (888) 997-6648 или да се свържете с нас чрез
методите, посочени в раздела със заглавие „Свържете се с нас“ по-горе.
За да защитим вашата поверителност и сигурността на вашата информация, ние проверяваме
заявките на потребителите. Всяка допълнителна информация, която предоставите, ще бъде
използвана само за потвърждаване на вашата самоличност и не за други цели.
Можете да посочите упълномощен представител, който да прави заявки от ваше име. Трябва
да предоставите писмено разрешение на упълномощен представител да изпрати заявка от
ваше име и ние може да изискаме да потвърдите самоличността си директно пред нас. Като
алтернатива, упълномощен представител, на когото е предоставено пълномощно съгласно
раздели 4000 – 4465 на Кодекса за наследствата, може да подаде заявка от ваше име.
Упълномощени представители
Ако искате да направите заявка като упълномощен представител от името на жител на
Калифорния, можете да използвате методите за подаване, посочени по-горе. Като част от
нашия процес на проверка можем да поискаме да предоставите, според случая, доказателство
за статуса ви на упълномощен представител. Освен това може да изискаме от лицето, от
чието име отправяте искането, да потвърди собствената си самоличност или това, че вие
имате разрешение да подадете искането.
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