
 
 
 
Повідомлення про обробку персональних даних в процесі управління інформацією про кандидатів 
на роботу в групі компаній Bosch (Bosch Group) 
 
Ми хочемо, щоб Ви були в нашій команді 
 
В цьому повідомленні ми інформуємо Вас про те, як оброблятимуться Ваші персональні в процесі 
управління інформацією про кандидатів на роботу в Bosch Group. Ми додатково повідомляємо про 
Ваші права щодо конфіденційності даних, передбачені відповідно до законодавства, що 
застосовується. Персональні дані – це всі дані, які стосується фізичної особи, яка ідентифікована або 
яка може бути конкретно ідентифікованою, наприклад, дата народження, адреси чи рахунки, а також 
конкретні дані, що характерні для особи. 
 
Персональні дані, які Ви внесли в нашу систему управління інформацією, будуть оброблятися 
відповідними юридичними особами Bosch Group для обробки Вашої заявки та з метою заміщення 
вакантних посад в одній із компаній Bosch Group.  
 
У Bosch Group у процесі заміщення вакансій залучаються декілька членів наших відділів кадрів,  разом 
з відповідними керівниками, а у разі необхідності - також і члени відповідного відділу, відповідального 
за процес прийняття на роботу. Ці люди можуть належати до різних компаній  Bosch Group, Ваші дані 
можуть передаватись в межах Bosch Group по всьому світу. 
 
Bosch поважає Ваше право на приватність 
 
Захист Ваших персональних даних та забезпечення безпеки всіх наших бізнес-даних є важливим 
завданням для нас. Ми завжди це враховуємо в наших бізнес-процесах. Персональні дані, зібрані під 
час подання заявки в онлайн режимі, обробляються конфіденційно та у точній відповідності до норм 
законодавства. 
 
Конфіденційність даних та інформаційна безпека - невід’ємна частина нашої корпоративної політики. 
 
Контактні дані володільця даних та співробітника, відповідального за обробку персональних даних 
 

Юридична особа Bosch Group, якій Ви подаєте заявку, несе відповідальність за обробку Ваших даних. 

Контактні дані юридичних осіб Bosch: 

 
ТОО «Роберт Бош Лтд.», просп. Павла Тичини, 1в, офіс А701, Київ, Украина, 02000 
 
Дочірнє Підприємство «Холгер Крістіансен Продакшн Україна» компанії «Холгер Крістіансен А/С» 
 
вул. Вербицького, 42, смт. Краковець, Яворовский р-н, Львівска обл., Україна, 81033  
 
Нижче наведено контактні дані нашого співробітника, відповідального за конфіденційність даних в 
Bosch Group, пана Сергій Макаров, 
(Корпоративна конфіденційність даних та безпека інформації): 
 

Пан Сергій Макаров  
Регіональний співробітник, відповідальний за 
конфіденційність даних 
Інформаційна безпека та конфіденційність 
даних, ООО «Роберт Бош» (C/DSO-RU) 
Ващутинське шосе, 24 

Mr. Makarov Sergej 

Regional Data Security Officer 

Information Security and Data Privacy 
Department, OOO Robert Bosch (C/DSO-RU) 



 
 

141400 Хімки 
Російська Федерація 
 

24 Vashutinskoe shosse 
141400 Khimki 

   Russian Federation 

Або пишіть на електронну адресу: 
RBRU.DSO.Privacy @bosch.com.  

Or mail to:  
RBRU.DSO.Privacy @bosch.com.  

 
 
Щоб відстоювати свої права чи повідомити про інцидент із конфіденційністю даних, скористайтеся цим 
посиланням: 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 
 
Подання заявки на зайняття посад, розміщених на нашому порталі вакансій 
 
Найпростіший спосіб подати заявку на роботу в Bosch – це заповнити заявку на зайняття посади, 
розміщену на одному з наших порталів пошуку роботи. Ваша заявка буде проаналізована відповідно 
до наших внутрішніх процедур. 
 
Заявки, що подані у письмовій (паперовій) формі, вводяться вручну в нашій системі управління 
заявками кандидатів та потім або (1) повертаються Вам або (2) знищуються. Ви отримаєте електронний 
лист, що дозволяє активувати Вашу заявку, як тільки вона буде введена вручну в систему. Якщо Ви не 
активуєте свою заявку протягом 30 днів, Ваші дані будуть видалені з системи управління заявками 
кандидатів, і Ви будете виключені з процесу відбору на посаду. 
 
Ви також можете скористатися вашою мережею зв'язків та подати заявку через працівника Bosch 
Group. Просто надішліть своє резюме до працівника, який потім завантажить його в систему управління 
заявками кандидатів. Далі Ви отримаєте електронний лист, що дозволяє активувати Вашу заявку. Якщо 
Ви не активуєте свою заявку протягом 30 днів, Ваші дані будуть видалені з нашої системи управління 
заявками кандидатів, і Ви будете вилучені з процесу обрання на посаду. Ми можемо сприйняти 
подання заявки через працівника, як рекомендацію Вашої кандидатури працівником Bosch. Працівник, 
про якого йдеться, може побачити загальний огляд статусу вашої заявки, але більше деталей, які 
стосуються Вашої заявки, він побачити не може. 
 
Ми постійно інформуємо Вас про стан Вашої заявки електронною поштою. Ви можете безкоштовно 
редагувати свої дані або відкликати свою заявку в будь-який час впродовж процедури подання заявки. 
Для цього Вам потрібен профіль SmartRecruiters, який Ви можете створити на веб-сайті SmartRecruiters. 
Впродовж процедури подання заявки Вам буде повідомлено електронною поштою про будь-які інші 
вакансії, які можуть Вас зацікавити. Ми також можемо запропонувати Вам членство в спільноті 
кандидатів на посаду в Bosch, якщо для Вас це буде цікаво. 
 
Членство в спільноті кандидатів на посаду в Bosch 
 
Якщо Вас запросять приєднатись до однієї з наших спільнот кандидатів на посаду в Bosch, Ви можете 
опублікувати свої персональні дані в усіх відділах кадрів групи Bosch. Ви можете прийняти або 
відхилити запрошення до цієї спільноти. Якщо Ви приймаєте запрошення, це дозволяє нам 
повідомляти Вас про майбутні вакансії та зробити Ваші персональні дані доступними для цих вакансій. 
У вас, як члена такої спільноти, також є можливість безпосередньо зв’язатися з менеджерами з 
персоналу, і Ви отримаєте маркетингову інформацію щодо підбору персоналу та запрошення на 
заходи. Ви можете будь-коли видалити свій профіль у спільноті кандидатів на посаду в Bosch. 
 
Категорії персональних даних, що обробляються 
 
Нижче наведено основні категорії оброблюваних персональних даних: 
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- Основні дані (наприклад, повне ім'я, дата народження, громадянство, місце проживання); 
- Документи (наприклад, довідки, сертифікати, резюме); 
- Витрати на відрядження (наприклад, реквізити банківського рахунку); 
- Дані для зв'язку (наприклад, електронна адреса, номер телефону (мобільний), ім’я користувача в 
інформаційних мережах, аудіо- та відеозаписи); 
- Журнал Log-даних, записаних під час використання ІТ-систем. 
Вищевказана інформація також може включати спеціальні категорії персональних даних, такі як дані 
про стан здоров'я. 
 
Джерела збирання персональних даних 
 
За загальним правилом, Ваші персональні дані збираються безпосередньо від Вас в процесі подання 
заявки. Коли заповнюються вакансії щодо особливо важливої посади, може знадобитися додаткова 
перевірка даних Вашої заявки, а також може бути необхідна фактична перевірка біографічних 
відомостей. Результат цієї перевірки буде задокументований у системі керування заявками кандидата. 
Якщо така перевірка біографічних відомостей буде обов’язковою, то про це буде чітко зазначено в 
оголошенні про вакансію. Ці перевірки проводяться відповідно до локальних законодавчих норм. З 
метою цієї перевірки залучаються лише ретельно відібрані постачальники відповідних послуг. 
 
Процес подання заявки на нашу програму молодших менеджерів може передбачати подання Вами 
аудіо- та відеозаписів. Якщо таке подання необхідне, то про це буде чітко зазначено в оголошенні про 
вакансію. Ці перевірки проводяться відповідно до локальних законодавчих норм. З метою цієї 
перевірки залучаються лише ретельно відібрані постачальники відповідних послуг. 
 
Передача даних при прийнятті на роботу 
 
Якщо ми приймемо вас на посаду, ваші дані будуть передані з нашої системи управління кандидатами 
до нашої системи управління персоналом, де вони будуть зберігатися як кадрові дані та оброблятися 
відповідно. 
 
Мета обробки персональних даних та правові основи 
 
Ми та зовнішні постачальники послуг, яких ми залучаємо, будемо обробляти ваші персональні дані 
відповідно до Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR – General Data Protection Regulation) 
національного законодавства про захист персональних даних та будь-якого іншого національного 
законодавства. Ваші дані обробляються, зокрема, під час процесу керування заявками кандидата в 
процесі оформлення трудових відносин з юридичною особою Bosch Group. 
 
Вихідна правова основа для цієї мети - пункт 6 статті 6 GDPR. 1 (b) («для того, щоб вжити заходів за 
запитом суб’єкта даних (у нашому випадку заявника) перед укладенням договору»). Інші правові 
основи (GDPR): 
- Стаття 6, пункт 6 статті 6. 1 (а) (Згода): наприклад,  для спільноти заявників Bosch як частини системи 
управління кандидатом; 
- Стаття 6, пункт 6 статті 6. 1 (f) (Законні інтереси): наприклад для оцінки персоналу (контрольний, 
аналітичний звіт). 
 
Спеціальні категорії даних (чутливі дані) 
 
Щодо спеціальних категорій персональних даних, передбачених статтею 9, абз. 1 (наприклад, дані 
щодо здоров'я) обробляються, така обробка проводиться відповідно до пункту 9 статті GDPR. 2 (b). Крім 
того, може знадобитися обробка цих даних для оцінки вашої працездатності відповідно до пункту 9 
статті 9 GDPR. 2 (h). 
 



 
 
Розкриття даних 
 
Тільки особи, які беруть участь у процесі розгляду заявок (наприклад, керівники та співробітники 
відділу підбору персоналу, співробітники з персоналу та працівники), мають доступ до Ваших 
персональних даних у межах юридичної особи Bosch Group, до якої ви подали заявку. Крім того,  дані 
Вашої заявки можуть бути розголошені іншим сторонам, якщо для Вас є інша підходяща вакантна 
посада в межах Bosch Group. Вам буде повідомлено про це електронною поштою, але буде потрібна 
Ваша згода для активації будь-якої нової заявки. 
Ми надамо Ваші персональні дані іншому володільцю персональних даних лише у разі необхідності, 
якщо ми або третя сторона має законний інтерес для цього розкриття, або якщо Ви надали свою згоду. 
Деталі юридичних підстав Ви знайдете в розділі «Мета обробки персональних даних та правові 
основи». Інші юридичні особи Bosch Group також можуть бути у статусі як «треті особи». Якщо дані 
розкриваються третім особам на підставі законного інтересу, такі випадки будуть в пояснені про 
конфіденційність персональних даних. У деяких випадках ми також використовуємо послуги різних 
підрядників для виконання договірних зобов'язань та / або встановлених законодавством зобов'язань. 
Перелік цих підрядників та постачальників послуг ви знайдете в розділі «Підрядники та постачальники 
послуг (розпорядники даних)». Крім того, ми можемо розкривати Ваші персональні дані іншим 
одержувачам за межами Bosch Group за умови, що це необхідно для виконання договірних 
зобов'язань або встановлених законодавством зобов'язань. 
 
Підрядники та постачальники послуг (розпорядники даних) 
 
Ми ретельно відібрали наших постачальників послуг і регулярно стежимо за їх діяльністю, особливо 
для того, щоб вони обробляли Ваші персональні дані з належною відповідальністю та зберігали їх 
надійно. Ми зобов’язуємо всіх наших постачальників послуг дотримуватися конфіденційності та 
додержуватися законодавчих норм. Інші юридичні особи Bosch Group також можуть бути визначені як 
постачальники послуг. 
 
У наступній таблиці показані підрядники та постачальники послуг, з якими ми маємо постійні ділові 
стосунки: 
 

Постачальники послуг Тип обробки 
 

SmartRecruiters GmbH 
Dircksenstrasse 47 
10178 Berlin, Germany 
SmartRecruiters SP. Z o.o. 
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland 
SmartRecruiters Inc. 
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA 

Забезпечення та поточна розробка хмарної 
платформи (Програмне забезпечення як послуга) 
для вищезгаданої обробки. 
Обробка наданих персональних даних. 

Amazon Web Services Inc. 
10 Terry Avenue 
North Seattle, WA 98109-5210, USA 

Забезпечення та експлуатація технічної 
інфраструктури для хмарної платформи 
(Платформа як послуга) 

SendGrid Inc. 
1801 California Street 
Suite 500 
Denver, Colorado 80202, USA 

Обробка електронних повідомлень між BOSCH та 
заявником 

LLC “New Information Systems” 
1st Mozhayskiy tupik, 8, bld. A-1 
121059, Moscow, Russia 

Обробка персональних даних з відеоінтерв'ю / 
процесу відбору кандидата 

 
 
Розкриття інформації одержувачам за межами Європейського економічного простору 



 
 
Ми розголошуємо Ваші персональні дані підрядникам, постачальникам послуг або компаніям Bosch 
Group, розташованим за межами Європейського економічного простору (ЄЕП), лише якщо Комісія ЄС 
підтвердила, що третя країна має відповідні рівні конфіденційності даних або якщо наявні інші 
відповідні гарантії конфіденційності даних (наприклад, застосовуються обов'язкові корпоративні 
норми щодо конфіденційності даних або стандартні договірні положення ЄС). 
 
За запитом ми надаємо Вам список одержувачів у третіх країнах та копію спеціально узгоджених 
положень для забезпечення належного рівня конфіденційності даних. Контактні дані для цієї мети 
можна побачити вище у розділі «Контактні дані володільця даних та співробітника, відповідального за 
обробку персональних даних». 
 
Тривалість захисту персональних даних; період зберігання 
 
Ми видаляємо Ваші персональні дані, як тільки вони більше не потрібні для вищезазначених цілей або 
більше немає будь-якого законного інтересу для їх збереження. Після завершення процесу подання 
заявки, Ваші персональні дані додатково зберігаються, якщо ми відповідальні за таке зберігання згідно 
національного законодавства. Крім того, Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом періоду, 
під час якого можуть бути пред'явлені претензії проти нас. Якщо Ви є членом однієї з наших спільнот 
кандидатів на посаду в Bosch, Ви можете видалити свій профіль самостійно в будь-який час. 
 
Захист під час обробки даних 
 
Ми вживаємо всіх необхідних технічних та організаційних заходів для забезпечення належного рівня 
безпеки та захисту Ваших персональних даних, особливо через ризики ненавмисного чи незаконного 
знищення, маніпуляцій, втрат, змін чи оприлюднення або доступу до них сторонніми третіми особами. 
Ми постійно намагаємось вдосконалювати наші заходи безпеки, щоб вони відповідали вимогам 
сучасності. 
 
Права користувачів 
 
Якщо Ви хочете заявити про будь-яке своє право, зверніться до розділу "Контакти". Звертаючись до 
нас, будь ласка, переконайтеся, що Вас можна ідентифікувати. 
 
Право на доступ: 
 
Ви маєте право отримувати від нас інформацію про обробку Ваших даних. Ви можете заявити своє 
право на доступ стосовно будь-яких Ваших персональних даних, оброблених нами. 
 
Право на виправлення чи видалення: 
 
Ви можете вимагати, щоб ми виправили невірні дані та заповнили неповні дані або видалили Ваші 
дані; за умови, що встановлені законодавчі вимоги виконуються. 
Це не стосується даних, які потрібні для цілей виставлення рахунків, або бухгалтерського обліку, або є 
предметом необхідності збереження відповідно до статутних вимог. Якщо доступ до таких даних не 
потрібен, обробка даних буде обмежена (див. нижче). 
 
Обмеження обробки: 
 
За умови дотримання законодавчих вимог Ви можете вимагати обмежити обробку Ваших 
персональних даних. 
 
 
 



 
 
Заперечення проти обробки даних: 
 
Ви також маєте право в будь-який час заперечувати проти нашої обробки Ваших персональних даних. 
У таких випадках ми припинимо обробку Ваших даних, якщо ми не зможемо виявити – відповідно до 
законодавчих положень – обов’язкову законну основу продовжувати обробку Ваших даних, яка 
превалюватиме над Вашим інтересом. 
 
Заперечення проти обробки даних у випадках "законного інтересу": 
 
Ви також маєте право в будь-який час заперечувати проти обробки даних, за умови, що у Вас є 
законний інтерес. У таких випадках ми припинимо обробку Ваших даних, якщо ми не зможемо 
визначити – відповідно до законодавчих положень – обов’язкову законну основу продовжувати 
обробку Ваших даних, яка превалюватиме над Вашим інтересом. 
 
Відкликання згоди: 
 
Якщо Ви надали нам свою згоду на обробку Ваших даних, Ви можете відкликати її у будь-який час, що 

матиме правовий наслідок на майбутнє. Це не вплине на законність нашої обробки Ваших даних до 

моменту відкликання згоди. Надішліть Ваш запит щодо відкликання згоди за адресою 
HR_Bosch_UA@bosch.com 

 
Портативність персональних даних: 
 
Ви також маєте право отримувати свої дані від нас у форматі, що структурований, загальновживаний 
та читається комп’ютерними машинами, та / або, якщо технічно це можливо, вимагати передачі цих 
даних третій стороні. 
 
Право на скаргу до державного органу з питань захисту персональних даних: 
 
Ви маєте право подати скаргу до державного органу з питань захисту персональних даних. Ви можете 
зв’язатися з органом за місцем Вашого проживання або у Німеччині, або до компетенції якого 
відноситься Bosch Group. 
Органом, до кометенції якого відноситься Bosch Group, є: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Адреса офісу: 
Königstrasse 10a 
70173 Stuttgart, Germany 
Postal address: 
P.O. Box 10 29 32 
70025 Stuttgart 
GERMANY (НІМЕЧЧИНА) 
Тел/Phone: +49 (0)711/615541-0 
Факс/Fax: +49 (0)711/615541-15 
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
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