
 

 

 

              ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

  
Ограничаване на отговорност за защита на личните данни 

     Уважаеми работници и служители, уважаеми кандидати за работа, 
„ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969, с адрес и седалище на управление:  
„ул. „Антим I“, № 24, гр. Бургас, с настоящото потвърждава, че: 
Предоставените от Вас информация и лични данни като кандидати за работа или като работници и 
служители в дружеството, са необходими за спазване на законовите изисквания във връзка с 
изпълнение на законово задължение при обработване на данни както и във връзка и по повод 
управление на трудовите Ви   правоотношения с „ПЧОУ“ ООД като работодател (чл.6, ал.1, б.„в” от 
Регламент 2016/679). Личните Ви данни ще се събират, обработват, предават, съхраняват и 
унищожават във връзка с  упоменатата/-ите цел/-и и в  съответствие с изискванията на 
законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. 
Заедно с „ПЧОУ“ ООД ползватели на Вашите лични данни са: 
-  Административни органи (напр. НОИ, НАП, ГИТ) съобразно компетентността им, за изпълнение на 
законови задължения от „ПЧОУ“ ООД като работодател (чл.6, ал.1, б.„в” от Регламент 2016/679) 
регламентирани но не само в КТ, КСО, Закона за счетоводството;  
-  Административни органи (напр. Министерство на образованието и науката, Регионално управление 
на образованието, гр. Бургас, застрахователни компании, туроператори, превозвачи и хотелиери) 
съобразно компетентността им, за изпълнение на законови задължения от „ПЧОУ“ ООД (чл.6, ал.1, 
б.„в” от Регламент 2016/679), регламентирани, но не само в Закона за училищното и предучилищно 
образование, НАРЕДБА № 8 от 23.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в системата на предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за 
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, НАРЕДБА за детските и ученическите 
туристически пътувания с обща цена, Закона за движение по пътищата, Закона за туризма. 
 
     Уважаеми работници и служители, уважаеми кандидати за работа,  
Предоставяйки личните си данни Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се събират, обработват, 
използват, предават и съхраняват за периода, за който това е необходимо, за посочената/-ите тук 
цел/-и, а в определени със Закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, 
колкото е необходимо. След изтичане на  законовия срок, личните Ви данни които се съхраняват при 
нас ще бъдат изтрити/унищожени.  
 
     Уважаеми работници и служители,  
с цел популяризиране на дейността си, „ПЧОУ“ ООД, събира, обработва публикува и съхранява снимки 
и видеозаписи с Ваше участие. Работодателя  извършва това чрез маркетинг събития, обяви, 
публикации и обществени прояви, презентации и други материали създадени от него по време на 
срока на действие на трудовото Ви правоотношение, 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 
 
     Уважаеми доставчици и/или потребители на услуги,  
„ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969, с адрес и седалище на управление:  
„ул. „Антим I“, № 24, гр. Бургас, с настоящото потвърждава, че: 
Предоставените от Вас информация и лични данни като доставчици и/или потребители на услуги 
до/от  дружеството, са необходими за целите и изпълнението на договор (чл.6, ал.1, б.„б” от Регламент 
2016/679). Личните Ви данни ще се събират, обработват, използват, предават, съхраняват и 
унищожават във връзка с  упоменатата/-ите цел/-и и в  съответствие с изискванията на 
законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. Заедно с „ПЧОУ“ ООД 
ползватели на Вашите лични данни са административни органи (напр. НОИ, НАП) съобразно 
компетентността им, за изпълнение на законови задължения от „ПЧОУ“ ООД (чл.6, ал.1, б.„в” от 
Регламент 2016/679) регламентирани но не само в ЗЗД, Закона за счетоводството. 
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    Уважаеми доставчици и/или потребители на услуги,  
Предоставяйки личните си данни Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се събират, обработват, 
използват, предават и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук 
цел/-и, а в определени със Закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, 
колкото е необходимо. След изтичане на  законовия срок, личните Ви данни които се съхраняват при 
нас ще бъдат изтрити/унищожени.  
 

      Уважаеми  родители,  

„ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969, с адрес и седалище на управление: 

„ул. „Антим I“, № 24, гр. Бургас, с настоящото потвърждава, че: 

Събираните от Вас информация и лични данни в качеството Ви на родители/законни представители 
на малолетно/непълнолетно лице са необходими за спазване на законовите изисквания във връзка с 
изпълнение на законово задължение при обработване на данни както и във връзка и по повод 
управление на обучението на детето Ви (чл.6, ал.1, б.„в” от Регламент 2016/679). Личните Ви данни ще 
се събират, обработват, използват, предават и съхраняват за периода, за който това е необходимо за 
посочената/-ите тук цел/-и, и в  съответствие с изискванията на законодателството за защита на 
личните данни на Европейския съюз. 
Ваши лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица без изричното Ви писмено съгласие с 
изключение на посочените Ваши лични данни и по посочената/-ите в т. 6 цел/-и. 
Уважаеми  родители, „ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969, с адрес и седалище 

на управление: „ул. „Антим I“, № 24, гр. Бургас, с настоящото потвърждава още че:  

Събираните от Вас информация и лични данни  за детето Ви са необходими за спазване на законовите 
изисквания във връзка с изпълнение на законово задължение при обработване на данни както и във 
връзка и по повод  управление на обучението на детето Ви  (чл.6, ал.1, б.„в” от Регламент 2016/679). 
Личните данни на детето Ви ще се събират, използват, обработват, предават, съхраняват и 
унищожават във връзка с  упоменатата/-ите цел/-и и в  съответствие с изискванията на 
законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. 
Заедно с „ПЧОУ“ ООД ползватели на извлечени лични данни от личните данни на детето Ви са: 
1. Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието, гр. Бургас а 
именно: имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, град и държава на месторождение, националност, адрес, 
лична  снимка, личен имейл, телефон на детето за контакт, имена и телефон на личен лекар; град и 
училище от което идва, завършен клас, успех по учебни предмети от последния завършен клас на 
изпращащото училище, изучавани чужди езици, оценки от завършен първи учебен срок и/или текущи 
оценки (при преместване през учебната година от друго училище при нас), оценки от „Удостоверение 
за завършен клас“ и оценки от „Свидетелство за завършено основно образование“ издадени от нашето 
училище, училище където се премества детето , с цел ползването им в рамките на описаната/-ите тук 
цел/-и; 
2. Застрахователни компании по повод и при застраховане при организирани пътувания на детето Ви 
а именно: имена и ЕГН/ЛНЧ на детето, с цел ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и; 
3. Туроператори и хотелиери по повод и при организирани пътувания с участие на детето Ви а 
именно: имена и дата на раждане(ден, месец, година), с цел ползването им в рамките на описаната/-
ите тук цел/-и; 
4. Превозвачи по повод и при организирани пътувания с участие на детето Ви а именно: имена на 
детето, с цел ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и; 
5. Приемащото училище по повод и при преместване на детето Ви, а именно: ЕГН/ЛНЧ, дата на 
раждане, град и държава на месторождение, адрес, оценки от завършен първи учебен срок и/или 
текущи оценки (при преместване през учебната година), с цел ползването им в рамките на 
описаната/-ите тук цел/-и;  
6. Община Бургас по повод и при направени неизвинени отсъствия от детето Ви, а именно: имена, ЕГН, 
клас  и адрес на детето Ви, и имена на родителя му, с цел ползването им в рамките на описаната/-ите 
тук цел/-и.  
Прехвърлянето на горепосочените данни ще се извършва, когато това е необходимо в рамките на 
посочената/-ите тук цел/-и, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на 
приложимото законодателство.  
 
    Уважаеми родители,  
Предоставяйки личните си данни/личните данни на Вашето дете, Вие се съгласявате, че тези лични 
данни ще се събират, обработват, използват, съхраняват, предават за периода, за който това е 
необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени със Закон случаи след първоначалната 
обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. След изтичане на  законовия срок, 



личните Ви данни/личните данни на Вашето дете които се съхраняват при нас ще бъдат 
изтрити/унищожени.  
 
    Уважаеми  родители,  

С цел популяризиране на дейността си, „ПЧОУ“ ООД, събира, обработва публикува и съхранява снимки 
и видеозаписи с Ваше участие и с участие на Вашето дете. „ПЧОУ“ ООД  извършва това чрез маркетинг 
събития, обяви, публикации и обществени прояви, презентации и други материали създадени от него 
по време на срока на действие на Договора за обучение на детето, 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 „ПЧОУ“ ООД. 
 
 
    Уважаеми работници и служители, уважаеми кандидати за работа,    

    Уважаеми доставчици и/или потребители на услуги,  

    Уважаеми  родители,  

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на предоставените от Вас лични данни, 
информация относно ползването на предоставените от Вас лични данни, както и да изисквате 
изтриването на тези лични данни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данни за връзка с първоначалния ползвател: МОН:   гр. София 1000 бул. „Княз Дондуков" 2A, e-mail: priemna@mon.bg тел. 0 800 16 111 РУО:  гр. Бургас 
ул. „Уилям Гладстон“ 150, 8001 ж.к. Братя Миладинови   e-mail:  rioburgas@gmail.com тел. 056 813 249 
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