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Кандидатствам за работа в „САМИ-М“ ЕООД 

за длъжност …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Уведомяваме ви, че предоставената от Вас информация относно Вашата кандидатура може да бъде въведена в 

нашия онлайн кариерен портал. Това Ви дава възможност, в случай че не бъдете одобрен за конкретната 

длъжност, кандидатурата Ви да се разглежда за други свободни позиции. 

Научих за свободната работна позиция от : 

□Вестник                                                                                                           □ Познати и роднини; 

□Радио реклама                                                                                              □ Трудови борси 

□Листовки и брошури                                                                                    □ Друго място (моля посочете) ………………… 

□Интернет (моля подчертайте: jobs.bg; фирмен уебсайт; 

интернет реклама) 
 

Име: …………………………………   Презиме: ……………………………    Фамилия: ………………………………………………………  

Дата на раждане: …………………………………………………………….     e-mail: …………………………………………………………… 

Настоящ адрес: гр./с. ………………………………………….. ул. ……………………………………………………………………………….. 

Телефони за връзка: …………………………………………… 

      Образование            Училище/Специалност       От кога    До кога 

            Средно        
       специалност 

   

         Бакалавър 
       специалност 

   

           Магистър 
        специалност 

   

 

                                                                     Професионален опит 

Длъжност Фирма Град От кога До кога 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Чужд език Ниво на владеене Пребиваване в чужбина за по-дълго 
от 1мес. 
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  Посещавани курсове/квалификации        Организатор      От кога   До кога 

    

    

    

 

 Имате ли шофьорска книжка?   □Да     □Не Категории:   …………………………………………………… 

 Били ли сте осъждани?      □Да     □Не  

 В „САМИ-М“ ЕООД работят ли Ваши роднини?     □Да □Не   Ако „ДА“  попълнете следната таблица: 

Трите имена на роднината Ви Роднинска връзка Длъжност Отдел 

    

    

    

 

         Долуподписаният (-та) нося отговорност за верността на посочените от мен данни. В случай на 
недостоверно представяне на данните, работодателят има право да прибегне до съответните законови мерки.                                                                                                                                         

        Давам съгласие „САМИ-М“ ЕООД, като администратор на лични данни да събира, съхранява и обработва 
моите лични данни с цел бъдещо сключване на трудов договор. 

         Уведомен съм, че „САМИ-М“ ЕООД, ЕИК  113016443, в качеството си на администратор ще обработва 
личните данни на основание член 6, параграф 1, буква „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни ще 
бъдат съхранявани за срок от 3 години. Имам право на достъп до личните си данни, на възражение срещу 
обработването, както и право да поискам тяхното коригиране или изтриване, или ограничаване на 
обработването, включително имам право на жалба до надзорен орган. Информиран съм за правото по всяко 
време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, частично или изцяло, за което ще уведомя 
администратора на следния имейл:  office@sami-m.com . Предоставените данни са необходими за евентуално 
сключване на трудови  правоотношения със „САМИ-М“ ЕООД. 

         Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и 
гарантирам верността им. 

Дата:  ………………………………………                                             Подпис: …………………………………………… 

                     „САМИ-М“ ЕООД си запазва правото да се свързва само с одобрените кандидати! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   

Дата:…………………………………………………                                 Подпис:…………………………………………………. 
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