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01.02.2022 г. 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 На 25 май 2018 година влиза в сила Регламент  (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, 

съхранението и трансфера на лични данни в страните от ЕС. 

 „Евроклас- консулт“ ЕООД гр. Пловдив е администратор на лични данни. 

Съобразно и в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 

2016/679) и националното заонодателство, ние сме отговорни за Вашите лични данни, 

които събираме и обработваме. 

 Ние събираме и обработваме категориите лични данни, доколкото са 

необходими за предоставянето на услугата – провеждане на обучения за педагогически 

специалисти, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим 

законовите си задължения. 

„Евроклас- консулт“ ЕООД гр. Пловдив: 

- обработва предоставените категории лични данни съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, и на Закона за защита 

на личните данни  

- събира, обработва и използва доброволно предоставените категории лични данни 

основно за целите на обучението и за да изпълни законовите си задължения. 

 Ние имаме задължение по силата на законодателството, в областта на защита на 

личните данни да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление.  

 Важно е да го прочетете внимателно, за да бъдете информирани как, защо и с 

какви цели използваме Вашите лични данни.  

 Какви лични данни събираме за Вас и с каква цел ги обработваме? 

 Ние събираме следните Ваши лични данни: 

 Име, презиме, фамилия, дата и място на раждане, месторабота, данни от 

диплома за завършено висше образование, подробно описани в Наредба № 15 от 
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22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1,  

 С цел: издаване на удостоверение за завършено обучение 

 Лична електронна поща на участниците в обучение,  

 

С цел: обратна връзка с участника при пропуск или неточности в свободно 

предоставените лични данни; във връзка с провеждане на дистанционна част от 

обучение; регистриране в електронна платформа за обучение    

Личен/ служебен телефонен номер,  

 

С цел: обратна връзка с участника, в случай на пропуск в попълнена заявка за 

участие в обучение. 

 

 Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като 

обучаеми или чрез съответната образователна институция. 

 Възможно е да заснемем Ваши снимки и видео като обучаеми в провеждащото 

се обучение. Тези снимки могат да бъдат публикувани в сайт на „Евроклас-консулт“ ( 

www.euroclass.bg). 

 Данни събирани за всички посетители на нашият сайт (www.euroclass.bg) и 

електронна платформа за обучение (www.teams.microsoft.com) 

 Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да 

изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. 

В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни 

интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права 

нямат преимущество пред тези интереси.  

 Непредоставянето на поисканите от Вас лични данни може да ни попречи да 

изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване, като отказът Ви да 

предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по 

договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. 

 Принципи за защита на данните  

 Ние спазваме изцяло принципите на националното и европейското 

законодателството по защита на личните данни, а именно да обработваме Вашите 

лични данни: законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; да се събират само за 

конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се използват по никакъв друг 

начин, който не е съвместим с тези цели; да бъдат подходящи, свързани с и 

ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили; да бъдат в точен и 

http://www.euroclass.bg/
http://www.euroclass.bg/
www.teams.microsoft.com
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актуален вид; да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, 

които сме посочили; да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво 

на сигурността на данни и спазване на принципа за отчетност. 

 Споделяне на данните   

 Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително 

доставчици на услуги, с които фирмата ни има сключен договор. Ние изискваме от 

всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството 

по защита на данните.  

 Колко дълго ще използваме личните Ви данни?  

 Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни 

необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим 

изискванията на договорното отношение между нас, счетоводното законодателство и 

законови изисквания. 

 След прекратяването на договорните отношения с Вас, ние ще съхраним 

личните Ви данни в съответствие с нашите политики, вътрешни правила и 

законодателни изисквания. 

 Сигурност на данните 

 Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да 

предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или 

предоставяне на Вашите лични данни.  

 Права на субекта на лични данни 

 Вие имате всички права посочени в националното и европейското 

законодателството по защита на личните данни, а именно: право на информация, право 

на достъп до личните Ви данни, право на коригиране или допълване на неточни или 

непълни лични данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, 

право на преносимост на данните, право на възражение, право да не бъдете обект на 

решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо 

профилиране. 

 Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете 

се с нас или писмено ни уведомете. 

 Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. 

Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни. 
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 Вие имате право да подадете жалба във връзка с обработването и съхраняването 

на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в 

Република България. 

Информация относно компетентния надзорен орган: 

Комисия за защита на личните данни 

гр. София, п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас. 

 

Информация относно Администратора на лични данни: 

Евроклас-консулт ЕООД 

Гр. Пловдив, п.к. 4004, ул. „Пряпорец“ № 1 

Електронна поща: euroclass@euroclass.bg 

Интернет страница: www.euroclass.bg 

Телефон: 0888 630380 
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