ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
За да успеем успешно да разработваме проектни предложения, с които да
кандидатстваме по европейски и други програми, както и ефективно да управляваме и отчитаме пред
Управляващите органи вече одобрените ни за финансиране проекти, ние получаваме и съхраняваме
лична информация, свързана с наши партньори, членове, експерти и участници в отделните дейности
в проектите като семинари, кръгли маси, конференции и други публични или учебни събития.

Настоящата политика за поверителност и защита на лични данни очертава как управляваме вече
получената информация, за да можем да гарантираме, че изпълняваме задълженията си за спазване
поверителността на личните данни на нашите партньори, експерти и участници в дейностите на
проектите и че цялата такава информация остава поверителна. Ние сме обвързани с разпоредбите на
Закона за защита на данните 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 и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защита на данните), с приложимите национални и международни нормативни актове.

От каква информация имаме нужда и защо?
От членовете
Център за образователни инициативи се стреми да разширява и засилва експертния си капацитет,
като дава възможност за разширяване на членската маса. Членуването в Център за образователни
инициативи е доброволно и става на основата на:
•

Заявление за членство, което съдържа данни от документа за самоличност на физическото
лице и данни за контакт с лицето – имейл, телефон.

От Партньори
От своите партньори, с които създаваме партньорски консорциуми за кандидатстване по европейски
и други програми е възможно да поискаме информация и данни, включително финансови отчети,
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данни за заетостта или данни за приключили проекти и договорите по тях, регламентирани в
документите за кандидатстване по различните програми в обнародваните Наредби или оповестените
Условия за кандидатстване, която информация би могла да представлява лични данни.
От външни експерти и организации
Във връзка с изпълнението на проектните си задължения Център за образователни инициативи
влиза в отношения с външни изпълнители – физически или юридически лица. Данните, които
събираме от тях за подписване на договори са:
•

За физическите лица - трите имена, адрес на местоживеене, имейл адрес, телефон, ЕГН,
данните от лична карта и номер на банкова сметка

•

За юридическите лица - пълното юридическо наименование, Булстат номер, Данъчен номер,
МОЛ, имейл, телефон, адрес на регистрация, банкова сметка

От участници в събития по проекти
От участниците в проектните дейности – семинари, кръгли маси, летни училища и др. Център за
образователни инициативи съставя присъствени списъци, които съдържат:
•

Трите имена, имейл и телефон за връзка, подпис на лицето.

Как ще съхраняваме поверителната информация за Вас?
Информацията се съхранява в нашата компютърна система, базирана на наши сървъри, както и на
хартиени файлове в шкаф в помещение с ограничен достъп. Разполагаме и със системи и процедури
за предотвратяване на неоторизиран достъп.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?
Ние трябва да държим наличната за Вас информация до изтичане на мониторинговия период по
одобрения за финансиране проект. След изтичането на този срок ще я унищожим.
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Личната информация, събрана от членовете на Център за образователни инициативи се съхранява
до момента на тяхното напускане, след което ние ще я унищожим.

Вашите права съгласно Общия регламент
Съгласно Общия регламент Вие може да:
•

поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;

•

поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Васинформация;

•

възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;

•

възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг;
искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на
изискванията на нормативната уредба;

•

искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаряэна
изискванията на нормативната уредба;

•

поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични
данни.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се
свържете с нас на:

Email: office@cei-bg.org
Адрес: Ул. „Иван Вазов" № 24-26, ет.2, София 1000
Ако смятате, че сме нарушили задълженията си съгласно Закона за защита на личните
данни или Общия регламент, Вие може да се оплачете и пред Комисията за защита на
личните данни на:

Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdpc.bg
Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, София 1592
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