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ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Како контролери на податоци, Aptiv се залагаат за заштита и безбедност на вашите лични 
податоци. Aptiv Services US („Aptiv“), јавна компанија инкорпорирана во Ирска со 
регистрирана адреса на седиште на Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, D02VY79. 
Оваа изјава за приватност важи кога ќе ја посетите нашата Страница за кариери 
www.jobs.aptiv.com за вработување и пријави. 

 

ЦЕЛ  

Aptiv ќе ги обработува вашите лични податоци со цел да ја прими и процени вашата 

пријава и за да ја процени вашата квалификуваност за улогата/улогите за која/кои сте се 

пријавиле. 

 

ЗАКОНСКА ОСНОВА 

Aptiv ќе ги обработува вашите лични податоци согласно законската основа за 

спроведување договори или за да се преземат чекори на ваше барање пред да се 

склучи договор (Член 6 (1)(b) GDPR), за усогласување со сите правни обврски коишто 

може да ги имаме во различни држави (Член 6(1)(c) GDPR) и според потенцијалните 

легитимни интереси на Aptiv за време на процесот на пријавување и вработување (Член 

6(1)(f) GDPR). 

 

Понатаму, ако вашите лични информации вклучуваат специјална категорија на 

податоци (како што е наведено во GDPR (на пр. податоци коишто може да ни се 

потребни за усогласување со законите за еднаквост)), ќе се обработуваат во однос на 

обврските за вработување и заштита на вашите фундаментални права (Член 9(2)(b) на 

GDPR). 

 

ПЕРИОД НА ЗАДРЖУВАЊЕ 

Aptiv ќе ги задржи вашите податоци во текот на одреден и ограничен временски период, 

земајќи ги предвид целта на обработувањето и легитимните интереси (т.е. потребното 

време за управување со пријави/вработување) и сите правни обврски до коишто можеби 

треба да се придржува Aptiv. И временските рамки за задржување може да варираат, во 

зависност од тоа дали пријавата е успешна или неуспешна. 

 

 Распоред на задржување 

Распоредот на задржување е наведен подолу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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Регион Период на задржување по датумот на 

пријавување 

Америка: Соединети Американски 

Држави, Бразил, Мексико, Хондурас 

2 години 

Индија 1 година 

Останата Азија-Тихоокеанија: Кина, 

Јапонија, Сингапур, Јужна Кореја, 

Малезија 

3 години 

Европа, Среден Исток и Африка: Ирска, 

Обединето Кралство, Полска, Германија, 

Шведска, Романија, Франција, Италија, 

Шпанија, Португалија, Австрија, 

Унгарија, Северна Македонија, Србија, 

Турција, Тунис, Мароко 

18 месеци 

 

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Вашата пријава ќе ја обработи соодветниот правен ентитет на Aptiv вклучен во процесот на 
пријавување/вработување. 

Со цел да ги обработи вашите лични податоци за потребите на вработување, Aptiv може и 
да соработува, или да бара поддршка од, доверливи трети страни или даватели на услуги. 
Тие ќе ги обработуваат вашите лични податоци само според нашите упатства и се предмет 
на должноста за доверливост. Бараме од третите страни да ја почитуваат безбедноста на 
вашите податоци и да ракуваат со нив во согласност со законите. Ова се третите 
страни/даватели на услуги:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Можеби ќе треба да ги пренесеме вашите лични податоци надвор од Европската 

економска област (ЕЕО).  Секогаш ќе преземаме чекори за да се погрижиме дека со 

секое пренесување на вашите информации надвор од ЕЕО се управува внимателно и 

безбедно, со цел да се заштитат вашите права на приватност. Каде што е потребно, 

применуваме соодветни заштитни мерки со нашите групни компании и трети 

страни/даватели на услуги за да се погрижиме дека пренесувањето на личните 

информации надвор од ЕЕО е адекватно заштитено (на пр. договори за пренос помеѓу 

компании, создадени за да обезбеди адекватно ниво на заштита на податоци; 

стандардни договорни клаузули на ЕУ во согласност со Член 46(2) на општата 

регулатива за заштита на податоци на ЕУ; кој било друг метод на усогласување одобрен 

од страна на Европската комисија).  

 

ВАШИТЕ ПРАВА 

Во одредени околности, согласно законот, може да се повикате на следниве права: 

• Право на информираност и право на пристап: во секое време може да побарате 
информации во врска со начинот на користење и личните податоци поврзани со вас 
коишто ќе ги користиме, со кои цели ќе се обработуваат податоците, од каде 
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потекнуваат податоците, на кои примачи може да се пренесат податоците и колку 
време може да ги чуваме таквите податоци. 

• Право на исправки: доколку откриете дека личните податоци поврзани со вас се 
неточни; може да побарате исправка на таквите податоци во секое време. Доколку, 
според вашето мислење, податоците се нецелосни, може да побарате и да се 
надополнат. 

• Право на бришење: доколку сметате дека користењето на вашите лични податоци 
повеќе не е неопходно, се одвива без соодветна правна основа или е незаконско од 
други причини, може да побарате бришење на податоците.  

• Право на ограничување на обработката: наместо бришење на податоците, 
може да побарате и ограничување на користењето на податоците, ако се користат 
несоодветно. Конкретно, може да побарате и ограничување на користењето на 
податоците ако ја оспорувате точноста на податоците или сте поднесле приговор за 
користењето на податоците. 

• Право на приговор: доколку одредени околности предизвикаат користењето на 
вашите лични податоци да стане недозволиво, може да поднесете приговор за 
таквото користење на податоците. 

• Право на отповикување: доколку податоците се обработуваат врз основа на 
согласност, имате право да ја отповикате согласноста во кое било време.  

• Право на жалба пред регулаторно тело: доколку сметате дека вашите права 
поврзани со вашите лични податоци се прекршени, имате право да поднесете жалба 
пред регулаторно тело. Конкретно, може да контактирате со регулаторното тело 
одговорно за вашата локација, вашето работно место или местото каде што е 
извршен наводниот прекршок. 

o Доколку имате проблеми на коишто Aptiv нема да се осврне, имате право да 
поднесете жалби и пред властите одговорни за заштита на податоци во 
вашата држава. 

• Права поврзани со автоматско носење одлуки и профилирање: 
o вашите податоци нема да бидат предмет на автоматско носење одлуки или 

профилирање. 

• Право на преносливост на податоци: во одредени околности, за добивање и 
повторно користење на вашите лични податоци за повеќе услуги. 

Доколку сакате да остварите вашите права, поднесете барање за информации за 

приватност преку формуларот на следнава врска: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Контакт 

Доколку имате прашања, барања или поплаки поврзани со начинот на користење на 
личните податоци, контактирајте со Aptiv преку врската подолу: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

