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ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ 

„ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ” 

(GREEN and DIG ЕDU) 

 

1. Данни за администратора на лични данни 

 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, ЕИК: 130047747, с адрес на 

управление: град София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 15 и адрес за 

кореспонденция град София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, наричано по-долу, 

„Организатора“ или „Администратора“. 

 Организатора има качеството на администратор на посочените в точка 2 от тези 

Правила лични данни. 

2. Категории обработвани лични данни 

С оглед на участието си в Конкурса, участниците предоставят на Организатора 

доброволно следните лични данни: 

2.1. Идентификационни данни: 

Име и Фамилия; 

Адрес на електронна поща; 

Телефон; 

Адрес за кореспонденция; 

Данни от лична карта (за справка и потвърждаване на самоличността на победителите при 

получаване на награда); 

Снимков материал, с който участват, придружен от кратък текст, написан от тях; 

Възраст. 

2.2. Социална идентичност: 

 училище, което участникът/-ата завършва (ако е приложимо); 

 населено място, в което се намира училището (ако е приложимо). 

2.3. Семейна идентичност: 
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данни на родители/попечители на участници под 18 годишна възраст: име и фамилия на 

лицето, даващо съгласието, както и качеството му (родител или попечител) спрямо 

участникът/-ата, включително информация, съдържаща се в изявления, декларации и др.  

3. Субекти на данни, за които се отнасят данните 

3.1. Участници в конкурса 

3.2. Родители и попечители на участници, когато последните са под 18 г. 

4.Цели и правно основание на обработването на лични данни от Организатора. 

4.1. Обработването на лични данни се извършва по силата на свободно изразеното, 

конкретно и информирано съгласие и приемане от страна на участниците на Общите 

условия за участие в Конкурса на ЦРЧР „Конкурс за ученицизелени и дигитални 

умения в класната стая” (GREEN and DIGЕDU). С участието си в конкурса 

участниците заявяват, че са запознати и приемат Общите условия за участие в Конкурса и 

тези Правила. 

4.2. Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със 

субекта на данните:провеждане на Конкурса „Зелени и дигитални умения в класната 

стая” (GREEN and DIGЕDU) и определяне на печеливши участници; 

 участието на участниците в Конкурса; 

 реализиране на правата и изпълнение на задълженията на страните съобразно 

Общите условия на конкурса (включително провеждане на Конкурса и 

предоставяне на наградата); 

 публикуване и оповестяване на името и образа на участниците във връзка с 

проведения Конкурс; 

 осъществяване на контакт с участниците при необходимост; 

 осъществяване на връзка с печелившите участници с цел предоставяне на 

наградата; 

 данните за възраст на участниците се събират за определяне действителността на 

волеизявлението им по приемане на Общите условия за участие в Конкурса или е 

необходимо потвърждение от родител/попечител. 

4.3. Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси 

на Организатора или на трети лица: 
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 Защита на правата и на законните интереси на Организатораи други лица в случай 

на спор. 

5. Продължителност на обработването на лични данни 

 Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните 

данни. 

 В случай, че участник се откаже от участието си в Конкурса по реда, посочен в 

Общите условия, Организаторът ще премахне данните на участника от базата 

данни и ще преустанови обработването на личните ѝ/му данни за всички други 

цели, освен за защита на правата и законните си интереси в случай на спор. В този 

случай личните данни може да бъдат задържани от Организатора за срок до 

изтичане на предвидените в приложимото законодателство давностни срокове, а 

именно –5 (пет) години от получаването на уведомлението за отказ от участие. 

 Данните на спечелилите участници ще бъдат достъпни в сайта и Фейсбук 

страницата на Национален експертен екип по ПОО (National VET team) за 

неограничен период от време и могат да бъдат премахнати от Администратора по 

негова преценка. След премахването им, личните данни може да бъдат задържани 

от Администратора до изтичане на предвидените в приложимото законодателство 

давностни срокове, а именно – 5 (пет) години от  датата на премахването. 

6. Получатели/категории получатели на личните данни 

Личните данни на участниците могат да бъдат предоставяни на: 

 служители на Организатора, доколкото е необходимо във връзка с осъществяване 

на целите за обработването на личните данни; 

 лица, предоставящи технически услуги (хостинг, IT поддръжка и др.п.) по 

отношение на ресурси, които са необходими за провеждане на Конкурса и 

осъществяване на другите цели за обработка на личните данни, с които са налице 

договорни отношения за обработка на лични данни, уредени от Общия регламент 

относно защитата на данните; 

 Meta Platforms Inc.и дружества от групата му (наричани общо „Мета“ и/или 

„Фейсбук“), доколкото това е необходимо във връзка с начина на провеждане на 

Конкурса, а именно чрез публикуване на информация относно проведения конкурс; 
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 професионални консултанти на Организатора с оглед защита на правата и 

законните интереси на Организатора при необходимост. 

7. Права на субектите на данни: 

 В предвидените от приложимото законодателство случаи и съгласно правилата, 

предвидени в приложимото законодателство, участниците, съответно 

родителят/попечителят на участниците под 18-годишна възраст, има следните 

права, свързани с обработването на нейните/неговите собствени лични данни от 

Организатора: 

 Право на достъп: Всеки участник - субект на данни, има право на достъп до 

отнасящите се до нея/него лични данни, включително копие от личните ѝ/му 

данни, които са в процес на обработване. 

 Право на коригиране: Всеки участник - субект на данни, може да поиска 

администраторът да коригира нейни/негови неточни лични данни без 

неоснователно забавяне. 

 Право на изтриване: Всеки участник - субект на данни, може да упражни право на 

изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е 

незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за 

която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат 

изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. 

Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора 

съществува законово основание да продължи обработването на данните, 

независимо от волята на субекта на данни. 

 Право на ограничаване на обработването: Всеки участник- субект на данни, има 

право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните ѝ/му 

данни в случаите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните. 

 Право на подаване на жалба до надзорен орган: Всеки участник - субект на данни, 

има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че 

обработването на личните ѝ/му данни нарушава Общия регламент относно 

защитата на данните или ЗЗЛД. Жалбата може да бъде подадена пред Комисия за 

защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 

2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта 
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на Комисията https://www.cpdp.bg. Упражняването на това право не засяга други 

предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита. 

8. Друга информация: 

 Предоставянето на личните данни се осъществява доброволно от участниците на 

основание на договорното правоотношение между Организаторът и участниците, 

регулирано от Общите условия за участие в Конкурса. В случай че 

участникът/чката не предостави на Организаторът личните данни, посочени в точка 

2, или част от тях, това може да доведе до невъзможност за участието му/ѝ в 

Конкурса. 

 Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото 

национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните 

актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите 

мерки за тяхната защита; 

 Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на 

лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време 

в писмен вид на посочения по-горе адрес за кореспонденция на Администратора на 

лични данни или на електронен адрес Navett_competition@hrdc.bg 

 С участието си в Конкурса участниците потвърждават, че са запознати и се 

съгласяват с настоящите Правила, както и че дават изричното си съгласие 

предоставените лични данни да бъдат обработвани от Организатора на Конкурса за 

целите, посочени в настоящите Правила. 

 По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които 

не са уредени в Общите условия за участие в Конкурса на ЦРЧР „Конкурс за 

ученици зелени и дигитални умения в класната стая” (GREEN and DIGЕDU) и 

в тези Правила, се прилагат разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

 

 


