Информация съгласно член 13 от DSGVO [Общ регламент относно защитата на данните] по отношение
на съвместната обработка на данни съгласно член 26 от DSGVO във връзка с регистриране за участия в
курсове за повишаване на квалификацията:
Ние, Caritas Rundum Zuhause betreut и Caritas София, обработваме съвместно данните, предоставени ни
във връзка с проявен интерес, последващо регистриране и попълване на атестационен формуляр
(съдържащ лични данни), на базата на сключен за целта договор (чл. 6, ал. 1, буква „b“ от DSGVO) за
целите на регистрацията за обучение и организирането на обучение, по-специално посредством воденето
на съответен регистър, за целите на издаването на удостоверения за участие и сертификати, за
акредитиране в държавата по местоживеене, както и за изпращане на информация относно допълващи и
нови курсове въз основа на правомерния ни интерес (чл. 6, ал. 1, буква „f“ от DSGVO) за изграждане на
дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти и за осъществяване на директен маркетинг. Ако е
необходимо, за постигането на тези цели данните ще се предоставят на лицата, обработващи поръчки, и
на проектните партньори, с които се осъществяват обучителните курсове. Данните, събрани от Caritas
Rundum Zuhause betreut и Caritas София, ще се разменят основно между тези две организации. Не се
планира предоставяне на данните извън територията на ЕС.
Вашите данни ще се предоставят в анонимна форма и на външни лица с цел извършване на атестация и
постоянно подобряване на предлаганите от нас услуги. По този начин не е възможно да се направи
асоциация с конкретно лице.
За съжаление, без да ни предоставите поисканите във формуляра данни, ние не можем да Ви
регистрираме, което води до невъзможност да участвате в съответното мероприятие.
Данните ще се съхраняват от нас за срока на организиране и провеждане на мероприятието, както и
за последващата му обработка. Във всички случаи това са седем години от датата на завършване на
обучението. Ако сте предоставили съответна декларация за съгласие, удостоверенията и сертификатите,
издадени след завършване на обучението, ще се съхраняват за срок от 15 години, за да може при загуба
или поради друга необходимост да заявите тяхното повторно издаване. Данните на проявилите интерес
лица, които не са посетили обучителните курсове, се изтриват 6 месеца след датата на последния
осъществен контакт.
По принцип имате право да получавате информация, да искате коригиране на данни, заличаване на
данни, ограничаване обработката на данните, прехвърляне на данни, да внесете отказ от обработка на
данните, както и възражение. Правото на отказ от обработка може да бъде упражнено по отношение на
обработката на данни, извършвана въз основа на дадено от Вас съгласие. Правото на възражение може да
бъде упражнено по отношение на обработката на данни, извършвана въз основа на правомерния интерес
на администратора на лични данни или трето лице. Ако считате, че обработката на Вашите данни се
извършва в нарушение на регламентите за защита на данните или Вашите искания по отношение на
защита на данните са нарушени по някакъв начин, може да подадете жалба до надзорния орган. В
Австрия това е Държавният орган за защита на данните. В България това е Комисията за защита на
личните данни. Вашите права може да предявите пред и спрямо всеки отделен администратор на лични
данни.
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