ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година
www.europego.bg
e-mail:travel@europego.bg
...................................................................................................................................................................,
ЕГН ...................................л.к. № ……...…………………., изд. на ……………....................……. г.,
от МВР – ……….................….., адрес.....................................................................................................
законен представител: ............................................................................................................................,
ЕГН ................................л.к. № ………………………., изд. на …………………. г., от МВР –
……….................………, адрес ................................................................................................................
С настоящото заявявам че съм запознат със следното:
1. Целта на обработването на личните данни е с цел изпълнение на договор –
осъществяване на езиков курс или ваканция в България или в страна от Европейския съюз.
Данните са необходими за изпълнение на договора, закупуване на самолетни билети, за
резервации на хотел/общежитие, за застраховки, за контакт при инцидент, злополука или друго
обстоятелство при пътуването.
2. Съгласен съм да се събират и използват следните лични данни: собствено, бащино и
фамилно име, единен граждански номер, номер на лична карта, издател и дата на издаването й,
адрес, телефон и електронна поща; всички лични данни, предоставени от мен като част от
договора - пол, възраст, гражданство, ниво на езикова подготовка, здравословно състояние
(когато това е от значение за изпълнението на договорните задължения).
3. Личните данни могат да бъдат предоставени на: застрахователни компании за
застраховане на потребителите, транспортни компании, с цел закупуване на билети за превоз на
пътници, ръководители на организирани групови пътувания, бизнеспартньори, които
организират и водят езиковите курсове и ваканции.
4. Съгласен съм да бъдат правени снимки по време на мероприятия и събития,
организирани от изпълнителя на договора, на публични места, и същите да бъдат използвани в
рекламни и промоционални кампании и материали на същия.
5. Имам право на достъп до засягащите ме лични данни и на тяхната поправка, като се
свържа с администратора на лични данни.
6. Съхраняването на личните данни е в изпълнение на законово задължение за
туроператорските фирми, произтичащо от Закона за туризма и Наредба за детските и
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и договорите с обучаващите институци.
7. Личните данни могат да се съхраняват за времетраенето на обучението. След този
период данните се съхраняват до изтичането на времето в което могат да възникнат претенции
по повод изпълнението на договора между страните. Субектите на данни имат право да се
обърнат по всяко време към администратора на личните данни (Изпълнителя на договора) и към
надзорния орган по защита на данните. Запознат съм с правото си по всяко време на
обработването да поискам блокиране или унищожаване (забравяне) на събрани за мен лични
данни, в случаите, когато оспорвам тяхната точност или обработването им е незаконосъобразно.
Декларатор:

