ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. Този документ представлява политика за защита на личните данни, обработвани на уебсайта
www.proseca.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент на Европейския парламент и на
Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни, както и свободната отмяна на такива данни и отмяна на
Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните, наречена GDPR) на закона от 18
юли 2002 г. относно предоставянето на електронни услуги (Държавен вестник от 2002 г., No
144, статия 1204) и в съответствие с други общоприложими разпоредби.
2. Администраторът на личните данни (АЛД) на потребителите на уебсайта (включително
автоматична обработка на данните) е:
PM Sp. z o.o. със седалище във Вроцлав [53-150], ул. Гайовицка 195, вписана в регистъра на
предприемачи на Националния съдебен регистър към Районния съд за Вроцлав-Фабрична, VI
Фирмено отделение на НСР, под номер KRS 0000631671, данъчен номер NIP 8971827491, и
свързаните
дружества,
т.е.
Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. със седалище във Вроцлав [53-150],
ул. Гайовицка 195;
Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. със седалище във Вроцлав [53-150], ул.
Гайовицка 195;
Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. със седалище във Вроцлав [53150], ул. Гайовицка 195;
3. Личните данни на потребителите се обработват единствено за целите на услугите,
предлагани или предоставени на уебсайта, както и за целите, посочени в регистрационните
формуляри за конкретни услуги, т.е. за целите на набирането на персонал, с цел предоставяне
на услуги за обучение (включително курсове по немски език), за директен маркетинг. Целите
на обработката са посочени в информационните клаузи, ако данните се обработват въз основа
на съгласието на субекта на данните.
4. Личните данни на потребителите обикновено се обработват въз основа на законови
разпоредби. Това означава, че те се обработват, когато са необходими за изпълнение на
сключения договор за предоставяне на услуги по електронен път и за предприемане на
действия преди сключването на договора по искане на потребителя. Договорът за
предоставяне на услуги се сключва, в момента, в който потребителят влезе в URL адреса на
уебсайта или когато потребителят използва пренасочването към тази страница.
Личните данни се обработват, ако е необходимо да се предприемат действия, насочени към
сключване на договор и съвместими с предложението (включително набиране на персонал,
участие в курсове и обучения), и когато е необходимо изпълнението на договора (включително
заплащане на бонуси). Личните данни също се обработват въз основа на съгласието, дадено от
потребителя. В специални случаи личните данни се обработват в ситуация, при която е
необходимо
да
се
изпълнят
правните
задължения
на
АЛД.
Личните данни се обработват, ако е необходимо да се постигнат целите, произтичащи от
законно обосновани интереси на АЛД или трета страна, като например директния маркетинг на
собствени продукти или услуги, преследване на обезщетения за управлявана търговска
дейност.

5. Личните данни на потребителя ще бъдат съхранявани не по-дълго от необходимото от
закона и не по-дълго от необходимото за постигане на целта на обработката и освен това не
по-дълго, отколкото е необходимо да се претендира до изтичането им.
6. Личните данни на потребителя могат да бъдат обработвани за целите на директния
маркетинг, докато потребителят не се противопостави на такава обработка.
7. Потребителят на уебсайта има право на достъп до своите данни и правото да ги коригира,
изтрива, правото да ограничи обработката, правото да прехвърля данните, правото да повдига
възражения и когато основанието за обработка на данни е съгласие, правото да оттегли
съгласието по всяко време, без да засяга относно съответствието на обработката, което е
направено въз основа на съгласието преди оттеглянето му. За тази цел, моля, изпратете и-мейл
на следния адрес: daneosobowe@proseca.pl или в писмен вид на следния адрес: ul. Gajowicka
195, 53-150 Wrocław.
8. Предоставянето на лични данни е доброволно, но често е предпоставка за използване на
услугите, предоставяни на уебсайта, например участие в процеса на набиране на персонал.
9. Потребителят има право да подаде жалба до председателя на Службата за защита на
личните данни, ако счита, че обработката на личните му данни нарушава разпоредбите на
общия правилник за защита на личните данни или общоприложими разпоредби.
10. Получателите на лични данни ще бъдат: субекти, на които се прехвърлят данни въз основа
на възлагане, доколкото това е необходимо за правилното изпълнение на услугите (например
IT поддръжка, счетоводни услуги, клиенти, участващи в процеса на набиране на персонал).
Това означава, че личните данни могат да бъдат прехвърляни: към лица, свързани с АЛД,
доставчици на услуги (за да им се даде възможност да предоставят услуги на администратора,
клиенти / изпълнители, както и физически лица, упълномощени от АЛД за обработка.
11. Личните данни на потребителя няма да бъдат прехвърляни на трети държави без отделно
съгласие на потребителя.
12. Уебсайтът използва личните данни на потребителя, предоставени в регистрационните
формуляри, но информацията не се събира автоматично, с изключение на информацията,
съдържаща се в „бисквитките”. „Бисквитките” са IT данни, като текстови файлове, които се
съхраняват в крайното устройство на потребителя, предназначено за използване на уебсайта.
13. Бисквитките се използват от администратора, за да:
• адаптиране на съдържанието на уеб страниците към предпочитанията на потребителя и
оптимизиране на използването на уеб сайтове; по-специално, тези файлове позволяват
разпознаване на устройството на потребителя и правилно показване на уебсайта, съобразни с
индивидуалните му нужди;
• създаване на статистики, които помагат да се разбере как потребителите използват уеб
сайтове, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;
14. По подразбиране популярните интернет браузъри позволяват съхранението на
„бисквитките” в крайното устройство на потребителя. Потребителите могат да променят
настройките си за "бисквитки" по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по
такъв начин, че да блокират автоматичното обработване на „бисквитките” в настройките на уеб
браузъра или да информират за всяко свое публикуване в устройството на потребителя.
Подробна информация за възможностите и начините на работа с „бисквитките” можете да

намерите в настройките на софтуера (уеб браузър). По-долу са дадени примери за редактиране
на адреси в браузърите:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en/kb/misette
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg
Safari: http://safari.helpmax.net/en/saving-time/blocking-content/
15. Ограниченията върху използването на "бисквитки" могат да засегнат някои от функциите,
които са на разположение на уеб сайтовете.
16. Администраторът назначи инспектора за защита на данните (наричан по-долу „ИЗД”), който
осъществява надзор върху обработката на лични данни от негово име. Ако имате въпроси
относно начина и обхвата на обработката на личните ви данни, както и вашите права, можете
да се свържете с ИЗД на следния електронен адрес: iod@e-btb.pl или на телефонен номер +48
71 712 88 48.

