„ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД

Наименование на дружеството-работодател

гр. Бургас, ул. „Антим I“, № 24

Адрес на управление на дружеството-работодател

__________________________________

Име, Фамилия на служителя/работника

ЕГН __________________________________
Постоянен адрес __________________________________

Съгласие
**С настоящото потвърждавам, че съм съгласен и няма да повдигам възражения срещу ПЪРВО ЧАСТНО
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, ЕИК 204628969, като мой работодател („Работодателят”), за целите на
изпълнение на трудовият ми договор, но не само, да събира, записва, използва, организира, структурира,
адаптира, комбинира, съхранява, изтрива и унищожава предоставените му мои лични данни.
**С настоящото потвърждавам, че съм съгласен и няма да повдигам възражения срещу Работодателя, по
отношение на прехвърлянето, по време на срока на действие на трудовия ми договор, на личните ми
данни от страна на Работодателя за изпълнение на негово законово задължение (чл.6, ал.1, б.„в” от
Регламент 2016/679) на административни органи съобразно компетентността им в т.ч. на МОН и в
административния панел в сайта https://am.mon.bg/ на НЕИСПУО на МОН, на РУО гр. Бургас, в дружества,
предоставящи услуги на Работодателя, ако това се изисква за организиране на дейности, представляващи
част от трудовите ми задължения или за изпълнение на тези задължения. Информиран съм, че по силата
на Закон личните ми данни могат да бъдат прехвърляни на административни органи съобразно
компетентността им (напр. НАП, НОИ, ГИТ), както и на застрахователни компании, туроператори,
хотелиери, организатори на събития и други дружества с цел изпълнение на дейността на Работодателя.
*** С настоящото, също така давам съгласието си за предаване на личните ми данни от Работодателя за
обработка в рамките на целта/-ите, посочена/-и тук, на обработващи лични данни извън Европейския
съюз, с които Работодателят си сътрудничи и/или чиито услуги Работодателят ползва, (напр. на
авиокомпании и хотелиери извън Европейския съюз) при условие че Работодателят гарантира, че тези
обработващи лични данни отговарят на изискванията за обработка на лични данни на лица, които са
еднакво сигурни с тези, наложени от Европейския съюз.
**** Също така, с настоящото изразявам съгласието си относно правата на Работодателя по свое
усмотрение да използва в маркетинг събития, обяви, публикации и обществени прояви, презентации и
други материали на Работодателя, които се показват или предоставят на обществеността, включително
при отразяване на новини, корпоративни профили, събития, в т.ч. от училищни празници, инициативи и
мероприятия, създадени в различни социални мрежи (facebook, linkedin, twitter и др.), както и в
административния панел на сайта http://burgasschool.com/ на Работодателя и в административния панел
на сайта https://www.facebook.com/123585404348235/ във facebook страницата на Работодателя на мои
снимки и видеозаписи с моето участие, създадени от Работодателя по време на срока на действие на
трудовото ми правоотношение.
Аз собственоръчно съм предоставил личните си данни на Работодателя. Информиран съм, че имам
правото по всяко време да изисквам актуализация на личните ми данни, информация относно ползването
на личните ми данни, както и да оттегля съгласието, предоставено с настоящото, и да изисквам
изтриване на личните ми данни.
_______________, ___.___.______.
Място,

дата

_______________________________________________________________________
[Име, Фамилия на служителя/работника],

подпис

