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ДЕКЛАРЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни, свързани с формуляра за членство, както и други лични данни във
връзка с членството, ще бъдат обработвани от Австрийската федерация на
синдикатите-ÖGB, с адрес Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, телефон: +43 / 1 / 534 44-0,
имейл: datenschutzbeauftragter@oegb.at сайт: www.oegb.at
ÖGB носи и отговорност за тази обработка.
Може да получите повече информация за обработените от Австрийската федерация
на синдикатите лични данни на: datenschutzbeauftragter@oegb.at
ÖGB обработва в рамките на администриране на членството в синдиката следните
категории лична информация: име, ниво на образование, гражданство, пол, дата на
раждане, осигурителен номер ( тези данни се използват само във връзка с удължане
на членските вноски от работодателя), адрес и данни за контакт, професия, бруто
заплата, данни за работодателя, банкова сметка, дата на постъпване в синдиката,
принадлежност към конкретен синдикат.
Гореспоменатите лични данни ще бъда използвани изключително и само с цел
админстиране на членството и теглене на членски вноски за синдиката от
работодателя и чрез нареждане за директен дебит SEPA. Правна основа за това е
Вашето членство в ÖGB, доколкото сте одобрили тези тегления, както и сте се
съгласили да бъдат използвани конкретните данни.
Тези лични данни ще бъдат пазени в рамките на Вашето членство, докато още имате
права във връзка с него. Доколкото Австрийската федерация на синдикатите –ÖGB е
организация, силна със своите членове, за администрацията на членството личните
данни те са необходими. Отговорният за обработката на Вашите данни е
ÖGB или сключилият с федарацията договор за това. Той ще бъде контролиран от
ÖGB. Друг вид разпространение на данните на трето лице не е възможно, или е
допустимо само с изричното Ви съгласие. Обработката на данните се извършва
изцяло в страните от Европейския съюз.
Предоставянето на личните данни е предпоставка за членството в синдиката. Лицето,
до което се отнася, е задължено да предоставя тази информация, защото без нея
членството няма да бъде възможно.
На този, от който се изискват тези данни, му се полагат от ÖGB съответните права:
Право на информация:
Вие имате правото да изисквате от ÖGB потвърждение за това дали определени Ваши
данни са обработени; ако това е така, имате право на информация във връзка с тези
данни на следните теми: (a) цел на обработката на тези данни; (b) категориите на
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лична информация, които ще бъдат преработени; (c) получатателят или категориите
на получатели, на които е разкрита тази информация или ще бъде разкрита, особено
при достъп на тази информация от страна на трети страни извън ЕС или на
международни организации; (d) ако е възможно да бъде упомената плануваната
продължителност, в която данните ще бъдат пазени, или ако това не е възможно,
установяване на критерии за тази продължителност ; (e) съществуване на право за
поправяне на фактически грешки или на изтриване на лични данни, към които те се
отнасят, или в правото на искане за ограничаване на обработката на тези данни от
отговорните за това лица при наличието на противоречиви правни разпоредби; (f)
съществуване на права на оплакване към компетентна служба; (g) когато данните,
отнасящи се до лицето не са получени от него, то има право да разбере произхода на
тези данни; (h) съществуването/несъществуването на автоматизиран профил на
конкретното лице. Австрийската федерация на синдикатит- ÖGB предоставя копие от
личните данни, които ще са предмет на обработка. За всяко следващо копие от тези
данни, за което члена на синдиката може да подаде молба, ÖGB би могла да изисква
административна такса. Ако молбата за това е подадена в електронна форма, тогава
информацията ще бъде предоставена също в електронна форма, доколкото друго не е
уговорено.

Право на поправяне на фактическа грешка и на изтриване на информация: Вие имате
правото да изисквате обратно незабавно от ÖGB Вашите данни, които не са верни.
Имате също така и правото да поискате съответните данни да бъдат изтрити и
Австрийската федерация на синдикатите е задължена незабавно да го направи. Това е
така, освен ако изтриването не би довело до нарушаването на правилата за защита на
личните данни.

Право на ограничения на обработката на данни: Имате правото да искате личните Ви
данни да бъде изключени от последваща обработка. Това важи, когато данните са
използвани с противоречива цел или има фактически грешки.

Право на предаване на личните данни: Доколкото обработването на данни се основава
на дадено съгласие или на договор, имате право да изисквате Вашите данни да бъдат
прехвърлени в електронен формат на друга отговорна институция.

Право на възражение: Доколкото обработката на данни се основава на Вашето
съгласие, имате правото по всяко време и да го оттеглите.

Право на подаване на жалба пред контролиращата институция: можете да подадате
жалба пред контролиращата институция, отговорна за личните данни, без това да Ви
причини вреда. Може да направите това, ако смятате, че обработката на личните Ви
данни е направена срещу законово предписаните норми- вижте
https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen

