ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
„“ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПАЛАВИ КРАЧЕТА““ ЕООД
„“Частна детска градина „ПАЛАВИ КРАЧЕТА““ ЕООД (наричана по-долу за краткост
ЧДГ „Палави крачета“, или „Администраторът“) осъществява дейността си в
съотвествие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).
Настоящата политика има за цел да информира лицата, чиито лични данни се събират
относно обхвата, целите, основанията, сроковете за съхранение на данните и правата на
същите лица във връзка с личните им данни.
Можете да се запознаете с пълния текст на нашата Политика за защита на личните
данни тук: http://www.palavikracheta.com/Privacy_Policy_all.pdf
ЧДГ „Палави крачета“ е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС)
2016/679 и в това свое качество събира, записва, съхранява, унищожава или обработва
по друг начин лични данни.
Данни за Администратора на лични данни:
Наименование

""Частна детска градина "Палави крачета"" ЕООД

Адрес

Гр. София, р-н Витоша, ул. "Боянска" № 20

Интернет страница

https://palavikracheta.com/

E-mail

palavikracheta@abv.bg

Телефон

+359 886 333 961; +359 897 777 720

Субекти на лични данни
ЧДГ „Палави крачета“ обработва лични данни в качеството си на администратор на
следните категории физически лица:
•
•
•
•

•
•
•
•

Деца, които се обучават в Детската градина;
Родители, които са страна по Договор за обучение с Дружеството;
Родители, чиито деца се обучават в Детската градина, но които не са страна по
Договор за обучение им;
Лица, посочени от родител (страна по Договора за обучение) като лица, имащи право
да водят/прибират детето на/от детска градина, вкл. и родителите, които не са страна
по Договор за обучение с Дружеството;
Физически лица – посетители в обектите на Детската градина;
Работници и служители на Администратора;
Лица, с които Дружеството има сключени граждански договори;
Физически лица, кандидатствали за работа при Администратора;

•

Физически лица – контрагенти на Дружеството, както и на представляващите или на
пълномощниците на представляващите на контрагентите - юридически лица.

Категории обработвани лични данни
ЧДГ „Палави крачета“ обработва в качеството си на администратор следните категории
лични данни на субектите на данни, изброени по-горе:
•
•
•
•

индивидуализиращи данни: три имена, единен граждански номер;
данни за контакт: телефонен номер, имейл адрес, постоянен/настоящ адрес,
месторабота;
здравна информация за лицата;
данни за физическа идентичност – видео и фото-изображения.

Цели на обработване
Основните цели, за които ЧДГ „Палави крачета“ обработва лични данни, са:
•
•
•
•
•

сключване и изпълнение на договори, включително договор за обучение;
осъществяване на кореспонденция и контакт с лицата;
съставяне и поддържане на задължителна документация във връзка с обучението
на детето;
осигуряване на безопасни и сигурни условия за децата и служителите;
изпълнение на законови задължения, прилагащи се спрямо Администратора.

Основания за обработка на лични данни
ЧДГ „Палави крачета“ обработва лични данни на някое от изрично посочените в
Регламент (ЕС) 2016/679 основания, а именно:
•
•
•
•
•

сключване и изпълнение на договор, както и предприемане на стъпки по
сключване на такъв;
спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Администратора,
включително в областта на социалното и трудовото право;
за опазване на легитимните интереси на Администратора;
изрично съгласие на субекта на данните;
защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или трета страна.

Права на субектите на данни
Вие имате следните права във връзка с обработваните Ваши лични данни:
•
•
•
•
•
•

право на достъп;
право на коригиране;
право на възражение;
право на изтриване;
право на ограничаване;
право на жалба до Комисия за защита на личните данни;

„Бисквитки“

Уебсайтът на Администратора може да използва „Бисквитки“ (cookies). Бисквитките
са малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър на ползвателя
от посетения уебсайт и се използват за осигуряване на по-ефективно функциониране на
уебсайта. Администраторът използва т.нар. сесийни, постоянни и необходими
„бисквитки“. За управление използването на „бисквитки“, вижте настройките на Вашия
браузър.

