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Настоящото Съобщение за поверителност има за цел да Ви информира защо и какви лични
данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да
разкриваме лични данни на трети лица.
1. Какви личи данни събираме и обработваме?
Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите
данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашия сайт:
https://infobulgaria.net
„ИНФО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните),
ни предоставяте. Ние събираме от Вас и обработваме следния вид лични данни:
 Категория Лични Данни 1:
Това са Лични данни на служители (Имена, ЕГН, пол и възраст, копия на документи за
самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация, образователна
степен, професионална биография, семейно положение, националност, данни от
кредитни карти, финансово сътояние, мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по
местоживеене, здравни декларации, медицински документи, бизнес контактна
информация)
 Категория Лични Данни 2:
Това са Лични данни на ученици и родители(имена, документи за самоличност, мейл
адреси, телефонни номера, локация, контактна информация).
 Категория Лични Данни 3:
Това са Лични данни на кандидати за работа (Имена, ЕГН, пол и възраст, копия на
документи за самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация,
образователна степен, професионална биография, семейно положение, националност,
мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, здравни декларации,
медицински документи, бизнес контактна информация)
 Категория Чувствителни Лични Данни :
Това са Лични данни на лица, пряко или косвено свързани с визуализации, снимки,
лицево разпознаване и/или друга чувстителна информация касаещи рекламиране на
учебната дейност, културномасови и други дейности залегнали в учебния процес и
дейности в изпълнение на Министерство на Образованието и Науката, и изискванията
на законодателството.


Категория Лични Данни на Лица в системата на образованието :
Това са лични данни на лица, валидирали компетентности, родители/настойници на
деца/ученици в системата на образованието, оценители, дарители, членове на
обществени съвети и др. Събраните данни се предоставят на трети лица само в
случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед
техните правомощия и компетентност.



Категория Лични Данни на контрагенти и партньори :
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Това са лични данни на физически лица, за изпълнение на договорите, които се
сключват по смисъла на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените
поръчки, Търговския закон и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези
договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва
информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на
задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на
трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
2. Какви са целите за събиране и обработване на личните данни?
Личните Ви данни са ни необходими, за следните цели:


Причина за събиране/обработка на Категория 1 лични данни:
с цел сключване на трудов договор
с цел обслужване на дейностите по обслужване на информацията на служителя в НОИ,
с цел НАП, НЗОК, служба по трудова медицина
с цел изпълнение на изискванията на МОН и ЗППУО
с цел обслужване на дейностите по обслужване на информацията на служителя в
Инспекция по труда, Национална сигурност, Съдебната система
други задължителни по закон действия



Причина за събиране/обработка на Категория 2 лични данни:
с цел обработка на документи
с цел водене на информационни регистри, дневници и др.
с цел водене на национална информационна система за образованието
с цел професионална консултация и провеждани форми на обучение
с цел ползване при организация на учебния процес
с цел подготовка на учебни пособия и документи
с цел издаване на свидетелства за положени изпити и завършено образоваие
с цел плащания
с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието
други задължителни по закон действия



Причина за събиране/обработка на Категория 3 лични данни:
с цел подбор на персонал
с цел предварителна проверка на пригодност за позицията, за която кандидатства
с цел сключване на трудов договор
други задължителни по закон действия



Причина за събиране/обработка на Категория Чувствителни Лични Данни:
с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието
с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба
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Причина за събиране/обработка на Лични Данни на Лица в системата на
образованието:
с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието
с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба



Причина за събиране/обработка на Лични Данни на контрагенти и партньори:
с цел проверка и оценка на поставените критерии за подбор на кандидатите
с целсключване и изпълнение на договори

3. Къде се обработват и съхраняват Личните Ви данни?
Личните Ви данни се обработват в „ИНФО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в офис намиращ се в България,
област Варна, гр. Варна, бул.“ Вл. Варненчик“ 11, ет.1 / до централна поща/. Хостингът и
съхранението на Вашите данни се извършват в Място на съхранение, находящо се в наш офис
Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично
законово изискване.
4. Колко дълго ги съхраняваме?
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите
документи за период от време: 5 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни.
След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо
унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия и актуализация, ще се
съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази
информация. Моля, вижте Правила за запазване на данни на сайта на „ИНФО БЪЛГАРИЯ“
ЕООД: https://infobulgaria.net за повече информация, относно графика за запазване на личните
данни.
5. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате
възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля,
свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, линк:
https://infobulgaria.net

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви
данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: ucinfobulgaria@gmail.com или в писмена форма
на адрес: в : БЪЛГАРИЯ област Варна, община Варна гр. Варна 9000 район р-н Приморски М-СТ
СВЕТИ НИКОЛА No 103, ап. 10. Нашето ДЛЗД ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички
възможни усилия, за да разреши въпроса.
Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен
начин, можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни и да подадете жалба до
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тях. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр.
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

Управител
Добромир Йорданов Димитров

______________________________
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