
Защита на личните данни 

От 25 май 2018 г влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни, приет от 

Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на 

физическите лица от ЕС и да уеднакви регулацията на тяхната обработка. 

ЧОУ„Бъдеще“ ООД и  ЧЕГ „Стоян Сариев” ООД осъществяват дейността си в 

съответствие със Закона за защита на лични данни и този Регламент относно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и свободно движение 

на такива данни. 

ЧОУ„Бъдеще“ ООД и  ЧЕГ „Стоян Сариев” ООД като администратори на лични данни 

събират и обработват лични данни на родители, деца, ученици и персонал единствено 

във връзка с предоставяне на образователни и възпитателни услуги въз основа на дадено 

съгласие на клиенти и служители за изпълнение на задълженията по сключените 

договори. 

ЧОУ„Бъдеще“ ООД и  ЧЕГ „Стоян Сариев” ООД обработват, съхраняват и предоставят 

лични данни с цел изпълнение на задълженията си към МОН, РУО, СРЗИ, НАП, НОИ, 

Агенция за закрила на детето и други държавни и общински органи и частни 

организации. 

При обработване, съхранение и предоставяне на личните данни стриктно спазваме 

принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост с 

целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и 

актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, 

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на 

съхранение на личните данни. 

Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения 

ред. След изтичане на този срок изтриваме и унищожаваме всички данни, без ненужно 

забавяне. 

При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни 

имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, на оттегляне на 

съгласието за обработката им, на достъп до тях , на коригиране, изтриване,  забравяне,  

ограничаване и получаване на информация. 

Сигурността на всяка информация и лични данни, с които работим, е приоритет за нас! 

 

 


