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Информация за защита на личните данни 

 

Защитата на Вашите лични данни е от особена важност за екипа на die Berater® (наричан по-долу 
"ние"). Ето защо, бихме искали да Ви информираме за обработката на Вашите лични данни. 

Във всички случаи, обработката на Вашите лични данни се извършва единствено в съответствие с 
приложимите правила за защита на личните данни, и по-специално съобразно Общия регламент 
относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 1. 

Обща информация: 

Отговорна организация за обработката на личните Ви данни е: 

die Berater Unternehmensberatungs GmbH 
Wipplingerstraße 32/23-25,  
1010 Виена, Австрия 
Телефон.: +43 1 532 45 45-0; Факс: +43 1 532 45 45-1145 
Имейл: office@dieberater.com 

 

Обработка на личните данни: 

1. Цел на обработката на лични данни: 

Ние обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели: 

а) възможност за записване и участие в нашите обучителни курсове част от проекта No Alternative Facts; 
б) проследяване на дейностите, осъществявани в обучителните курсовете по проекта No Alternative 
Facts; 
в) утвърждаване или защита на правни искове; 
г) изпълнение на законови задължения за записване, информиране и докладване. 
 
В допълнение, при използване на онлайн платформата: 

д) анализ на употребата/използването на платформата и обратната връзка на потребителите, с цел 
оптимизация и осигуряване на по-добра ефективност на платформата по проекта No Alternative Facts; 
е) осигуряване на LogIn среда, за да се гарантира, че само Вие имате достъп до Вашия профил; 
ж) записване на историята Ви на използване на платформата, изпълнението на поставените Ви задачи, 
участието Ви в семинари и резултатите от тестовете, както и участието Ви във форума, с цел да се 
подсигури обучителен курс, който предоставя оптимално онлайн обучение в рамките на проекта No 
Alternative facts; 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Можете да получите достъп до Общия регламент за защита на личните данни онлайн на следния адрес: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1545057325777&from=BG 
 

mailto:office@dieberater.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1545057325777&from=BG
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2. Произход на Вашите лични данни: 

Ние обработваме само личните данни, предоставени от Вас в процеса на записване, участие в 
обучителния курс или регистрация в онлайн платформата по проекта No Alternative Facts и всички 
данни, които са следствие от Вашето участие в обучителния курс или използване на онлайн средата за 
обучение. 

3. Правно основание за обработката на личните Ви данни: 

Обработката на Вашите лични данни за целите, посочени в точка 1, се основава на следното правно 
основание: 

 Обработка на данни за целите 1а) и 1б) 

Обработката на данни за тази цел се основава на това, че е необходимо, за да се изпълни нашият 
договор с Вас за участието Ви в обучителния курс (чл. 6 ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679). 

 Обработка на данни за цел 1в) 

Обработката на данни за тази цел се основава на нашия законосъобразен интерес да утвърждаваме и 
защитаваме правни искове (чл. 6 ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679). 

 Обработка на данни за цел 1г) 

Обработката на данни за тази цел се основава на необходимостта от изпълнение на законови 
задължения за записване, информиране и докладване (чл. 6 ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679). 

 Обработка на данни за цели 1д), 1е) и 1ж) 

Обработката на данни за тези цели се основава на нашия законосъобразен интерес на Ви предоставим 
онлайн платформа, да поддържаме функционирането ѝ и да премахваме зловредно съдържание, да 
предоставяме профила Ви единствено и само на Вас, да Ви предоставим обучителен курс по най-
добрия възможен начин и да интегрираме в него дигитално съдържание и оценяване (чл. 6 ал.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679). 

4. Предоставянето на достъп до Вашите лични данни на трети страни: 

Ние имаме договор с  доставчик на ИТ услуги като подизпълнител, за да гарантираме сигурността, 
достъпността и ефективността на онлайн платформата за обучение по проекта No Alternative Facts. 
Следователно Вашите лични данни могат да бъдат предоставени за горепосочените цели (1a-1ж) на 
тези трети лица. Също така, бихме искали да Ви информираме, че публикациите Ви във форума, както 
и информацията за Вашия обучителен напредък в платформата за електронно обучение понякога са 
достъпни за другите участници регистрирали се в обучителния курс. 

Където е необходимо за цел 1 г), можем да предадем личните ви данни на правни представители, 
както и на съдилища. Където е необходимо или изисквано от закона, бихме искали да предаваме 
Вашите лични данни на съответните власти или трети страни. 

Нашият екип не предоставя лични данни в трети страни извън Европейското икономическо 
пространство без предварителното Ви одобрение (което можете да оттеглите по всяко време). 
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5. Запазване на личните Ви данни: 

Вашите лични данни ще бъдат запазени от нас само докато са основателно необходими, за да 
постигнем горепосочените цели и както е разрешено от приложимото законодателство. Ние 
съхраняваме Вашите лични данни спрямо законовите срокове за съхранение (по-конкретно 
седемгодишния срок според клауза 212 от Европейския регламент за защита на личните данни). Ние 
ще запазим Вашите лични данни след този период, само когато се изисква защита на правни искове. 

6. Доброволно предоставяне на личните Ви данни: 

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Ако не предоставите личните си данни, обаче, 
не можете да участвате в обучителния курс и се счита, че не сте го преминали. 

За да получите достъп до онлайн платформата, следните лични данни са задължителни: име и 
фамилия, потребителско име и имейл адрес. Ако не предоставите тези лични данни, не можете да 
използвате онлайн платформата. Предоставянето на други лични данни в профила Ви в платформата 
е напълно доброволно. Можете да премахнете тези допълнителни данни от потребителския си 
профил по всяко време. 

 

Вашите права: 

Какви права имате съгласно приложимите разпоредби за защита на личните данни? 

Имате право да (i) научите от нас дали и каква лична информация обработваме за Вас, и да получите 
копия на тези данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679), (ii) да изискате да коригираме Вашата лична 
информация, да я допълним или да я изтрием, ако данните са погрешни или не са обработени в 
съответствие със закона (чл. 16 и чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679), (iii) при определени обстоятелства 
да изискате да ограничим обработката на Вашите лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679), (iv) 
при определени обстоятелства да получите данните си в структуриран, общ и машинно четим формат 
или да я предоставим на трета страна (право на преносимост на данни, чл. 20 от Регламент (ЕС) 
2016/679) и (v) при определени обстоятелства да възразите срещу обработката на Вашите лични данни 
(чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679), ако искате да упражните едно или повече от тези права, не се 
колебайте да се свържете с нас. 

Освен това имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни (данните за връзка 
с Българската комисия за защита на личните данни са достъпни на следния електронен адрес 
https://www.cpdp.bg/index.php; тези за връзка с Австрийската комисия за защита на личните данни – 
на адрес: https://www.data-protection-authority.gv.at/contact), ако смятате, че Вашите права за 
поверителност са били нарушени. 
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