ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Програма за обучение на ментори „Роботика за България“
„САП Лабс България“ ЕООД, ЕИК 130211680, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136 А, контакт: labsbg@sap.com („САП“) и Фондация
„Работилница за граждански инициативи", БУЛСТАТ: 130560949, с адрес на управление: ул.
„Енос“ № 7, ет. 6, контакт: office@frgi.bg („ФРГИ“) осъществяват съвместно програма за
обучение на ментори „Роботика за България“ („Програмата“).
Настоящата политика цели да предостави необходимата информация относно
дейностите по обработване на лични данни на кандидатите за участие/участници в
Програмата, като САП и ФРГИ са съвместни администратори на тези лични данни. САП
осъществява подбор на кандидатите. ФРГИ осъществява оперативна работа по самата
Програма и поддържа връзка с избраните участници.
I.
Видове лични данни, обработвани във връзка с Програмата
• Данни за двамата учители, ангажирани с дейности: име, телефон и ел. поща за контакт;
дата и място на раждане, местоживеене и адрес; завършен университет и специалност;
училище, в което преподава (име, населено място, брой ученици); предмет, по който
преподава; класове, в които преподава; владеене на чужди езици; дигитални умения и
компетенции; постижения и успехи като преподавател; мотивация за участие.
• Данни от автобиография (CV).
Заедно наричани „Лични данни“.
II.
•

Използване и цел на събраните Лични данни
Личните данни ще бъдат използвани за следните цели:
Подбор за участие в Програмата;

При одобряване за участие в Програмата, Личните данни ще бъдат използвани и за
следните цели:
• Сключване на необходимия договор за целите на Програмата;
• Извършване на финансиране в рамките на Програмата;
• Изготвяне на статистики и вътрешни комуникации по Програмата.
III.

Последици от отказ за предоставяне на Лични данни
Предоставянето на горепосочените Лични данни е напълно доброволно и с
изпращането на документи за участие в Програмата кандидатите дават съгласието си да

предоставят свои лични данни на ФРГИ и САП, които имат право да ги съхраняват и
обработват за целите на Програмата. ФРГИ и САП не биха могли да извършат подбор и да
осъществят Програмата (вкл. съответно финансиране) без предоставянето на Лични данни
от кандидатите.
IV.

Споделяне на Вашите Лични данни
САП и ФРГИ няма да разкриват Вашите Лични данни пред трети лица, освен при
наличие на законово задължение за това, и ще ги използват само за целите на Програмата.
Информация и данни, доброволно предоставени от Вас, могат да бъдат изпратени
по електронен път до сървър в групата на SAP в друга държава. Тези сървъри или други
видове оборудване за обработка на данни могат да бъдат разположени в рамките на
Европейското икономическо пространство или извън него, или в трети държави, които
според Европейската комисия предоставят адекватно ниво на защита на данните.
V.

Съхраняване на Личните данни
ФРГИ и САП ще съхраняват Вашите Лични данни за изпълнение на целите, за които
данните са събрани, в разумен срок и не по-дълго от нормативно определените срокове в
приложимите закони и разпоредби, по-конкретно:
- до 5 години, считано от първо число на годината, следваща годината, през която е
приключила Програмата – за одобрени и финансирани стипендианти;
- до 3 години, считано от приключване на подбора и сключване на договор с
одобрените кандидати - за неодобрени кандидати за участие в Програмата се
съхраняват: име, висше училище, ел. поща и телефон за контакт;
- В разумен срок след уведомяване от Ваша страна, че не желаете ФРГИ и/или САП да
продължи да обработва Вашите Лични данни, доколкото няма законова пречка за
това. Можете да ни уведомите за това чрез имейл на: office@frgi.bg.
VI.

Запитвания, достъп и актуализация на вашите Лични данни
ФРГИ и САП се нуждаят от Вашата помощ, за да поддържат Личните данни, които сте
споделили, точни и актуални. Можете да актуализирате или промените своите Лични данни
като изпратите имейл на office@frgi.bg.
Ако имате въпроси относно Политиката за защита на личните данни или ако желаете
да проверите Вашите Лични данни, с които разполагаме, моля свържете се с нас на:
office@frgi.bg.
VII.
Контролен орган
В случай на злоупотреба с Вашите Лични данни, може да подадете жалба в Комисията за
защита на личните данни („КЗЛД“) по един от начините, описани на сайта на КЗЛД
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6.

