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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

във връзка със сключване и изпълнение на задължения по договори 

Школа „Питагор“ – център за извънучилищно обучение, собственост на ЕТ „Евгений Неделчев“ 

(наричано по-долу за краткост „Школата“, „Администратор“ или „ние“), като администратор на лични 

данни осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 

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. 

Настоящият документ има за цел да предостави информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат 

събирани и обработвани във връзка със сключване и изпълнение на задължения по договори за обучение. 

Какви лични данни събираме и обработваме? 

Личните данни, които обикновено събираме и обработваме във връзка със сключване и изпълнението на 

задължения по договори за обучение, са следните: 

1. За Възложителя на услугата (родител/настойник на курсиста(дете)): 

1.1.Трите имена; 

1.2.ЕГН (ЛНЧ); 

1.3.Контакти: телефон; електронна поща; адрес. 

 

2. За Курсиста:  

2.1.Трите имена; 

2.2.ЕГН (ЛНЧ); 

2.3.Контакти: телефон; електронна поща (когато е приложимо) 

2.4.Информация относно предмета на договора за обучение: възраст/клас; вид и форма на 

обучение;  

2.5.Здравословно състояние и навици на курсиста (когато е приложимо). 

Тези данни се предоставят на доброволна основа при сключването на договор за обучение. Минимално 

изискуемата информация за сключване на договора са трите имена, ЕГН и телефон за контакт за 

Възложителя на услугата и трите имена и ЕГН за курсиста. Ако дадено физическо лице откаже да ги 

предостави, то Школата не може да сключи договор. Предоставените лични данни са необходими за 

идентифициране на субекта на данни като страна по сключения договор за обучение и като титуляр на 

правата и задълженията по него.  

 

За какви цели ще използваме Вашите лични данни? 

Школата събира и обработва Вашите лични данни за: 

 Сключване и изпълнение на задължения по договори за обучение; 
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 Поддържане на комуникация между страните с цел предоставяне на информация, свързана с 

обучението на курсиста; обратна връзка относно текущото му развитие и напомняния при забавяне 

на изпълнение задължението за заплащане на такса за обучение по силата на сключения договор; 

 Директен и дигитален маркетинг, както и търговски цели, свързани с предлагането на 

допълнителни и/или други услуги на Школата. За тези цели използваме посочени от Вас адреси за 

комуникация – електронна поща, телефон или др.; 

 Счетоводни цели; 

 В определени случаи Вашите лични данни могат да бъдат използвани при сключване на договори 

с външни доставчици на услуги, отнасящи се до курсиста, във връзка с изпълнение договора за 

обучение, като: организиране и провеждане на изнесени лагер-школи, транспортни и хотелиерски 

услуги, застраховки, участия в състезания, изложби и др. от името на ЕТ “Евгений Желязков“ – 

Школа „Питагор“; 

 Обработване на претенции за промяна и/или прекратяване на договор за обучение. 

 

Предоставените лични данни за Възложителя, ще бъдат използвани за целите на администриране на 

договора за обучение, включително, но не само за: 

 Изпълнение на договорните отношения; 

 За поддържане на непрекъсната комуникация между страните по телефон и/или електронен адрес 

със следните цели:  

o информираност относно съществени обстоятелства, свързани с обучението на курсиста в 

Школата;  

o обратна връзка за текущото развитие на курсиста;  

o изпълнение на задълженията по силата на сключения договор между страните; 

o предлагане на допълнителни и/или други услуги на Школата. 

 Изготвяне на график за плащания по силата на договорни отношения; 

 Обработване на претенции за промяна и/или прекратяване на договор за обучение. 

Предоставените лични данни на курсиста ще бъдат използвани с цел: 

 Идентифициране на субекта на данни, в полза на когото се предоставя услугата, предмет на 

сключения договор за обучение;  

 Информацията, предоставена относно предмета на договора за обучение, се използва при 

изготвянето на план и график за обучение на курсиста; 

 Информацията относно здравословно състояние и навици на курсиста се събира, когато е 

приложимо, с цел осигуряването на безопасна среда по време на обучението на курсиста в Школата 

и/или при организирани от Школата мероприятия (лагери, обучения и др.) извън нея.  
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На какво основание събираме и обработваме Вашите лични данни? 

Събирането и обработването на лични данни на физически лица – клиенти на Школата, е необходимо за 

сключването и изпълнението на задълженията по договори за обучение, и се основава на чл. 6 параграф 

1, Регламент (ЕС) 2016/679, по-конкретно: 

 Декларация за съгласие за обработка на лични данни; 

 Изпълнение на договорни отношения, по които субектът на данните е страна, или за предприемане 

на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора; 

 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; 

 За целите на легитимните интереси на администратора.  

 

На кого можем да предаваме Вашите лични данни? 

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на всички законови 

изисквания, е възможно Школата да разкрие Ваши лични данни на трети лица:  

 Държавни и общински органи, когато се изисква по закон; 

 Партньори и Доставчици на услуги във връзка с изпълнение на договора за обучение  със 

съгласието на Възложителя (родител/настойник). 

В определени случаи личните данни могат да бъдат използвани при сключване на договори с наши 

партньори и/или външни доставчици на услуги, във връзка с изпълнение договора за обучение. 

Такива случаи могат да бъдат: организиране и провеждане на изнесени лагер-школи, транспортни 

и хотелиерски услуги, застраховки, обучения, мероприятия, участия в събития и др. от името на 

ЕТ “Евгений Желязков“ – Школа „Питагор“. 

В случай на предаване на лични данни на трети лица, Школата предоставя само информацията, която е 

необходима във връзка с изпълнение на договорените цели и задължава третата страна да третира 

информацията като конфиденциална. Трети страни не могат да използват Вашата лична информация 

извън конкретните цели, за които им е предоставена и не могат да задържат предадената информация за 

по-дълго от необходимото за извършване на услугата/постигане на целите. Също така те трябва да 

съблюдават всички законови разпоредби и да прилагат най-висока степен на защита на личните Ви данни.  

Школа „Питагор“ не продава, търгува или разпространява по друг начин Вашите лични данни, освен 

както е посочено в настоящия документ.  

 

Как и за какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? 

Школата съхранява Вашите лични данни в сигурна среда с контролиран достъп, като сме предприели 

всички необходими мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване 

на данни и др. Ако се установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, ние ще Ви уведомим 

своевременно, без ненужно забавяне, за установеното нарушение, както и за мерките, които са или 

предстои да бъдат предприети.  



 
 

4 
 

Школата съхранява Вашите лични данни (на родителя и курсиста) до 6/шест/ месеца след изтичане на 

срока на договора за обучение, освен ако писмено не поискате да бъдат заличени предсрочно. При 

писмено поискване заличаването ще бъде извършено в рамките на 5/пет/ работни дни.  

 

Вашите права по отношение на предоставените лични данни: 

При спазване на приложимото законодателство Вие имате следните права: 

1. Право на прозрачна информация относно използването на личните Ви данни; 

2. Право на достъп до Вашите лични данни, които Школата обработва и право да получите копие от тях; 

3. Право на коригиране, в случай че те са неточни или непълни; 

4. Право на изтриване на личните данни, когато са налице предпоставки за това; 

5. Право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни в определените от приложимото 

законодателство случаи; 

6. Право на преносимост на данните; 

7. Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;  

8. Право на човешка намеса при автоматизирано обработване на данни. Към настоящия момент ние не 

осъществяване автоматизирано обработване на данни, включително и профилиране.  

9. Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни.  

10. Право на жалба.  

Имате право да подадете жалба до компетентния регулаторен орган: Комисията за защита на личните 

данни (КЗЛД), когато са налице съответните предпоставки за това.  

Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; www.cpdp.bg 

Вие можете да упражните Вашите права като заявите искане по електронна поща или на място в офиса на 

Школата.  

Школа „Питагор“ 

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А 

Електронна поща: contact@pitagor.org 

Тел.: 056 820 313 

 

Информираме Ви, че при контакт с нас чрез електронна поща - contact@pitagor.org и/или формите за 

контакт на нашия уебсайт (www.pitagor.org), Вашите лични данни, които предоставяте (имена, имейл, 

телефон), се обработват. Това е необходимо във връзка с постигане на целта на Вашата заявка – отговор 

на поставени въпроси и/или предприемане на действия по конкретни искания. След като обработването 

на данните, запазени във връзка с конкретния случай, вече не е необходимо, ние ги заличаваме или 

ограничаваме обработката им, в случай, че са налице законови задължения за съхранение. 

Настоящото Уведомление е неразделна част от Политиката за поверителност, която можете да 

намерите на нашия уебсайт (www.pitagor.org), както и в нашия офис.  
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