Уведомление във връзка с обработваните от 134 СУ „Димчо Дебелянов“ лични данни при
организиране на екскурзии съвместно с „Лоял Травел“ ЕООД
Уважаеми родители,
Във връзка с организираната екскурзии съвместно с „Лоял Травел“ ЕООД, ние от 134 СУ „Димчо
Дебелянов“, БУЛСТАТ 000668734, с адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 78, тел. 02/ 931 06 86, e-mail:
mail@hebrewschool-bg.org, се задължаваме да Ви информираме относно обработваните лични данни на
Вашите деца.
За да бъдат осъществени екскурзии, ние изискваме три имена, дата на раждане, ЕГН и клас на Вашите
деца. Ние също изискваме и Вашите имена и подпис.
Посочените по-горе лични данни се изискват въз основа на законово задължение, което се прилага спрямо
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връзка
с
чл.
4,
ал.
2
от
Наредба
за
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и
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пътувания
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цена,
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от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и във връзка с
изпълнение на сключения между 134 СУ „Димчо Дебелянов“ и „Лоял Травел“ ЕООД договор.
Целите, за които обработваме посочените Ваши/ на Вашите деца лични данни, са:





Организиране и реализиране на екскурзии
Спазване на нормативни изисквания, които се прилагат спрямо 134 СУ „Димчо Дебелянов“;
Безопасност на учениците;
В процеса на провеждане на екскурзиите при възникване на необходимост от контакт с Вас.

Ние съхраняваме предоставените ни лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679, като сме въвели подходящи политики и процедури за осъществяване на високо ниво на
сигурност при обработването им.
Ние можем да споделим предоставени ни лични данни с трети страни като „Лоял Травел“ ЕООД за целите
на реализиране на конкретна екскурзия. Основанието, на което предоставяме личните данни, е Ваше
съгласие за осъществяване на екскурзията чрез Туроператор „Лоял Травел“ ЕООД във връзка с въведените
в съответното дружество процеси по изискване на информация. 134 СУ „Димчо Дебелянов“ не носи
отговорност относно предоставените от Ваша страна на трети лица Ваши/на Вашите деца лични данни,
поради което Ви съветваме да се запознаете със съобщенията за поверителност на съответните дружества.
Ние съхраняваме предоставените ни лични данни за периода от време, който е необходим за изпълнение
на целите по обработването, освен ако за нас съществува законово задължение за съхранение за по-дълъг
период от време.
Вие имате следните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679: право на достъп, право на коригиране, право
на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост, право на възражение, право
на жалба до Комисия за защита на личните данни, право на оттегляне на предоставено съгласие, право да
не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения включително и профилиране.
Повече информация относно Вашите права и начина на упражняването им, можете да намерите на
уебсайта на училището, в раздел „За нас“, в „Декларация за поверителност“.
Длъжностно лице по защита на данните:
Живко Павлов
Адрес: гр. София, ул. „Козлодуй“ № 62
Телефон: 02/ 492 01 10
Ел. поща: dpo@gdp.bg
Интернет страница: www.gdpr-bg.eu

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

