
Інформація відповідно до статті 13 Загального регламенту про захист даних 

(GDPR) для заявників на нашій картці швидкої заявки або на 

веб-сайті 

 
Дотримання правил захисту даних має важливе значення для нашої компанії. Нижче ми хотіли б 

поінформувати вас про те, як ми проводимо збирання ваших персональних даних. 

Відповідальна особа: 

за оброблення даних відповідає компанія Block House Restaurantbetriebe AG в особі голови 

правління Маркуса Гутендорффа (Markus Gutendorff), Lademannbogen 127, 22339 Hamburg, 

040538007000 або online@block-house.de. 

Дані, необхідні для прийняття рішення про встановлення трудових відносин: 

в межах процесу подання заявки ми опрацьовуємо ваші дані, необхідні для ухвалення рішення 

про встановлення трудових відносин. Зокрема, до них відносяться ваші контактні дані, такі як 

прізвище/ім'я та адреса, а також усі відомості, пов'язані з поданням заявки, такі як біографія, 

дипломи та сертифікати, відповіді на запитання тощо. Якщо ви подаєте заявку на відшкодування 

дорожніх витрат, нам також потрібні ваші банківські реквізити. Законодавча база оброблення 

ваших даних означена в § 26 Федерального закону Німеччини про захист даних (BDSG). 

Якщо ви добровільно надаєте нам додаткові дані про себе, їх оброблення проводиться на 

підставі вашої згоди, яку ви можете відкликати, відповідно до статті 6 (1) літера a та статті 7 GDPR 

у поєднанні з § 26 (2) BDSG. 

Джерела даних 

Ми опрацьовуємо лише ті персональні дані, які ви надаєте нам у межах подання заявки на 

вакансію. 

Видалення даних: 

якщо законний строк зберігання не встановлений, дані будуть видалені, коли потреби в 

зберіганні бiльше немає або закінчується законний інтерес до зберігання. Якщо трудові 

відносини не були встановлені, то видалення даних відбувається не пізніше ніж через три місяці 

після закінчення процесу подання заявки на вакансію або після отримання негативного рішення. 

Ми також видаляємо дані, якщо ви відкликаєте свою згоду на оброблення даних. 

В окремих випадках деякі дані можуть зберігатися протягом більш тривалого часу (наприклад, 

звіти про дорожні витрати). У цьому випадку тривалість зберігання залежить від встановлених 

законом вимог щодо зберігання, які можуть визначатися, зокрема, підприємницьким та 

податковим законодавством та становити від 6 до 10 років. Подальше зберігання ваших даних 

також можливо у тому випадку, якщо подальше оброблення необхідне для формування, 

здійснення або захисту правових претензій після зважування інтересів. 

Якщо трудові відносини не були встановлені, але ваша заявка, як і раніше, представляє для нас 

інтерес, ми запитаємо вас, чи можемо ми зберегти вашу заявку для майбутніх вакансій. Таке 

тривале зберігання ґрунтується на вашій згоді, яку ви можете відкликати, відповідно до статті 6 (1) 

літера a та статті 7 GDPR у поєднанні з розділом 26 (2) BDSG. 

Одержувачі даних: 

при поводженні з вашими даними ми дотримуємося конфіденційності і не передаємо їх третім 

особам. 

Якщо необхідно, ми співпрацюємо з постачальниками послуг, які діють строго за вказівками 

(наприклад, компанія, яка надає послуги хостингу: TNG Stadtnetz GmbH, 

, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel і, у разі подання заявки, наш інструмент управління заявками: 

rexx systems GmbH, Süderstraße 77, 20097 Hamburg), які надають нам підтримку, наприклад, в 

галузі ІТ або 
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архівування та знищення документів та з якими укладено окремі договори доручення щодо 

оброблення даних. 

Ваші права: 

як суб'єкт даних ви маєте право на доступ (стаття 15 GDPR), виправлення неточних даних (стаття 

16 GDPR) або видалення даних у разі виникнення однієї з підстав, зазначених у статті 17 GDPR, 

наприклад, якщо дані більше не потрібні для цілей, для яких їх збирали. Існує також право на 

обмеження оброблення, якщо виконується одна з умов, зазначених у статті 18 GDPR, а у 

випадках, зазначених у статті 20 GDPR – право на мобільність даних. Якщо оброблення даних 

ґрунтується на вашій згоді, ви маєте право відповідно до статті 7 GDPR у будь-який час 

відкликати свою згоду на використання ваших персональних даних. Вказівка: відкликання згоди 

здійснюється з дією на майбутнє. Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання, що 

ґрунтувалося на згоді до її відкликання. Також зверніть увагу, що нам, можливо, доведеться 

зберігати деякі дані протягом певного періоду часу, щоб виконати вимоги законодавства, 

незважаючи на те, що ви відкликали згоду (див. додаткову інформацію 

«Видалення даних»). 

Право на заперечення 

У тих випадках, коли ми опрацьовуємо ваші персональні дані на правовій підставі статті 6 

(1) літери e або f Загального регламенту про захист даних, ви маєте право у будь-який час 

заперечити з причин, що випливають з вашої конкретної ситуації. Після цього ми більше 

не оброблятимемо персональні дані, за винятком доведення наявності істотних законних 

підстав для опрацювання, що переважають над інтересами, правами та свободами 

суб’єкта даних, або необхiднi для формування, здійснення або захисту правових претензій. 

З питань захисту даних та захисту своїх прав як суб'єкта даних звертайтесь за наступною адресою: 

референт із захисту даних Верена Роозен (Verena Roosen), Lademannbogen 127, 22339 Hamburg, 

Referentin.Datenschutz@Block-Gruppe.de 

 
Крім того, як суб'єкт даних ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо вважаєте, 

що оброблення даних порушує правила захисту даних. Суб’єкт даних має право на подання 

скарги до наглядового органу, зокрема, в державі-члені за місцем постійного проживання, 

місцем роботи чи місцем заявленого порушення. 

Автоматизоване вироблення рішень 

Оскільки рішення щодо ваших трудових відносин не ґрунтується виключно на автоматизованому 

опрацюванні, автоматизоване індивідуальне рішення відповідно до статті 22 GDPR не 

приймається. 

Наш інспектор із захисту даних: 

при виконанні зобов'язань щодо захисту даних нам надає підтримку інспектор із захисту даних. У 

разі запиту назвіть підприємство, про яке йдеться. Контактні дані нашого інспектора із захисту 

даних: 

datenschutz nord GmbH 

Konsul-Smidt-Str. 88 

28217 Bremen 

Електронна пошта: 

office@datenschutz-nord.de Web: 

www.datenschutz-nord-gruppe.de 
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