
Политика за поверителност на „Китов център“ ЕООД 

За „Китов център“ ЕООД защитата на личните данни е с висок приоритет. 

Затова разработихме политиката на центъра за защита на личните данни в 

прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма – в съответствие със Закона за 

защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

Целта на тази политика е курсистите да бъдат информирани какви лични 

данни обработваме, с каква цел, срок и какви са техните права. 

Информация за дружеството, което обработва вашите данни: 

Наименование: „Китов център“ ЕООД, ЕИК 130676996  

Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост IV, бл. 455, ет. 2, ап. 10 

Адрес за кореспонденция: гр. София,  ул. „Люлин планина” 33а 

Телефон: 02 9515854; е-mail: office@kitovcenter.com  

Уебсайт: www.kitovcenter.com 

Информация, предоставена от вас 

Вие може да ни предоставяте информация за вас, попълвайки 

регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или 

комуникирайки с нас по e-mail или телефон. 

Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашите: 

 имена  

 телефон  

 електронен адрес 

 месторабота и длъжност 

Информация, получена от други източници: 

Възможно е да получим информация за вас от организацията, в която 

работите, както и от публично достъпни източници – например уебсайтове на 

професионални и съсловни организации. 
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Как използваме тази информация 

За да изпълним задълженията си и да ви предоставим необходимата 

информация във връзка с вашите заявки за обучения или запитвания за 

услугите на „Китов център“ ЕООД. 

  Законови основания за обработването на вашите лични данни: 

 когато това е необходимо за изпълнението на договорните ни задължения 

към вас;  

 когато сте дали вашето съгласие да обработваме данните ви по определен 

начин;  

 когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни 

интереси (стига тези интереси да не ограничават неправомерно вашите 

права). При директен маркетинг се позоваваме на легитимен интерес на 

основание съобр. 47 от  GDPR; 

 когато осъществяваме връзка с вас в качеството ви на наш курсист и 

изпращаме информация към вас, ако сте предоставили изрично съгласие 

за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели – 

чл. 6, параграф 1, б. „a“ на GDPR, при регистрация в обучителния център 

преди 24.05.2018 г. 

Легитимните ни интереси се изразяват в управлението на нашия бизнес по 

начин, който ни позволява да ви предоставим максимално най-добра услуга и 

да промотираме нашите услуги. 

Ако обработваме ваши лични данни на база на вашето съгласие, вие имате 

право да оттеглите това съгласие по всяко време. 

Лични данни са ни необходими, за да сключим договор с вас или за да 

изпълним нашите услуги, за което ще бъдете уведомени в момента на 

предоставяне на данните. Ако откажете да предоставите някои от тези данни, 

ние може да не сме в състояние да сключим договор с вас или да ви 

предоставим някои от нашите услуги. 

В какви случаи можем да предоставим на трето лице вашите лични 

данни 

Това може да става със следните трети лица: 



 счетоводна фирма – за нуждите на счетоводството и финансовите 

операции, или 

 ако сме длъжни да предоставим ваши лични данни, за да спазим наше 

законово задължение или за да упражним правата си по договора си с вас. 

Къде съхраняваме вашите лични данни 

Вашите лични данни се съхраняват и обработват в рамките на Република 

България. Предаването на информация по интернет не е напълно безрисково, но 

след получаването на информация от вас, ние ще приложим стриктни мерки за 

сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран достъп до тях. 

За какъв период съхраняваме вашите лични данни 

Ние съхраняваме вашите лични данни за период не по-дълъг от този, който 

ни позволява да осъществим целите, описани в тази политика.   

Политика за директен маркетинг 

Вие имате право да изискате от нас да не обработваме данните ви за целите 

на директен маркетинг. Ако не желаете да получавате рекламни съобщения с 

информация за семинарите на „Китов център“, можете да го заявите по всяко 

време, като ни изпратите e-mail с вашето искане за отписване на 

office@kitovcenter.com. 

Вашите права спрямо личните ви данни 

Вие имате право на достъп, корекция, промяна, ограничаване или изтриване 

на вашите лични данни. При подаването на искания за упражняването на права 

по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Китов център“ ЕООД, ще ви бъде 

поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за 

самоличност или чрез други методи и средства за идентификация. 

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните 

искания, ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. 

В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако 

е предвидено в закон. 

След като получим вашето искане, ще се свържем с вас, за да потвърдим 

дали разполагаме с ваши лични данни. 



За да упражните тези права, моля свържете се с нас на 

office@kitovcenter.com или на тел. 02 9515854. 

     Връзки към други уебсайтове 

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на „Китов 

център“ ЕООД към други уебсайтове. Препоръчваме ви да прочетете 

декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

  Ако „Китов център“ ЕООД установи нарушение на сигурността на 

личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, 

ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, 

които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

  „Китов център“ ЕООД не е длъжен да ви уведомява, ако: 

 е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по 

отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 

 е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да 

доведе до висок риск за правата ви; 

 уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

В случай на нарушаване на вашите права съгласно посоченото или 

приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да 

подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: 

Комисия за защита на личните данни  

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  

Телефон +359 2 915 35 18  

Интернет страница www.cpdp.bg 

Промени в политиката за поверителност 

Запазваме си правото да променяме Политиката си за поверителност, като 

промяната ще бъде публикувана на интернет страницата на „Китов център“ 

ЕООД.   
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