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УТВЪРДИЛ,

ШКИПЕР КОНСУЛТ ЕООД е регистрирано като дружество, предоставящо различни
квалификационни курсове за възрастни и консултантски услуги в т.ч.:
(1)
подготвителните курсове за придобиване на правоспособност в областта на
корабоплаването, на основание чл. 51, ал. 2 по Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за
компетентност на морските лица в Република България. Дейността е лицензирана от ИА
Морска администрация с Разрешително № 3-203/ 15.07.2014 г.;
(2)
курсове за специална и допълнителна подготовка на основание чл. 51, ал. 1, предл.
1 от по Наредба № 6 от 5.04.2012г. за компетентност на морските лица в Република
България. Дейността е лицензирана от ИА Морска администрация със Заповед № 3-106/
03.06.2016 г.;
(3)
курсове за обучение на основание чл.23, ал.1, предл.1 от Наредба №16 от 2006 за
обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опаснитовари по
вътрешни водни пътища. Дейността е лицензирана от ИА Морска администрация със
Заповед № 3-107/ 03.06.2016 г.;
(4)
Представяне подготвителни курсове във връзка с Глава Трета от Наредба №40 от 14
януари 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Дейността е лицензирана от ИА Автомобилна администрация с Разрешение №130/
22.01.2014 г.
(5)
Предоставяне на консултантски услуги в сферата на превоза на опасни товари.
(6)
Предоставяне на консултантски услуги за регистрация, пререгистрация, прегледи и
ремонт на малки плавателни съдове.
Нашата мисия е да предлагаме най-актуалните обучения и да осигуряваме най-добрата
професионална подготовка на нашите курсисти.
За да можем да изпълним нашите законови задължения към Изпълнителна агенция Морска
администрация и ИА Автомобилна администрация, за регистриране на курсистите,
участващи в нашите курсове, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на
курсистите като осигуряваме:
- използване на личните Ви данни само, за да Ви регистрираме към съответната
Изпълнителна агенция, съгласно изискванията на съответната Наредба, във връзка
с която е издаден лиценза за съответния курс;
- запазване на личните Ви данни - тяхната поверителност, актуалност и наличност
чрез технически решения, организационни мерки и процедури за вътрешен контрол;
- прозрачни процедури за управление на Вашите лични данни, за да можете лесно и
ефективно да упражнявате правата си, предоставени от GDPR регламента;
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Нашият ангажимент е не само да осигурим качествено обучение и Вашата отлична
подготовка, както и сигурността на личните Ви данни в пълно съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/ 679 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/ЕО (Общ регламент за защита на данните) - по нататък само GDPR Регламент.
За по-подробна информация, моля добросъвестно да се запознаете с целия текст
на нашата Декларация за поверителност, като оставаме на разположение за
допълнителна информация и консултации.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ,
Ние, ШКИПЕР КОНСУЛТ ЕООД, събираме и обработваме лични данни законосъобразно,
добросъвестно и по прозрачен начин при спазване на принципа за лична неприкосновеност
и ненамеса в личния живот на гражданите. Нашата Политика за поверителност на личните
данни ни обвързва с ангажимента да обработваме личните Ви данни само когато:
1. На основание законово задължение – това основание възниква, когато се подаде
заявление, за да се включите в някой от нашите лицензирани курсове и съгласно
изискванията на ИА Морска администрация или ИА Автомобилна администрация.
2. На основание договорни отношения – това основание възниква за нашите клиенти
– физически лица, с които сключваме договори за консултантски услуги.
Настоящата Декларация за поверителност, съответства изцяло с изискванията на Общия
регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 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/ЕО (Общ регламент за
защита на данните), Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и
защита на правото на личния живот в сектора на електронните комуникации, Закона
за защита на личните данни, Закона за електронните съобщения, Наредба № 6 от
5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България, Наредба №16 от
2006 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни
товари по вътрешни водни пътища и Наредба №40 от 14 януари 2004г. за условията и реда
за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и се прилагат за:
(1) лицата, които подадат заявление за включване в подготвителен курс през сайта на
дружеството www.skipperconsult.com или на място – в офиса на дружеството;
(2) клиенти – физически лица, на които предоставяме консултантски услуги;
(3) доставчици – физически лица, които ни предоставят стоки и услуги
Настоящата Декларация за поверителност описва данните, които събираме, целта и
начина, по който ги използваме, и лицата, с които ги споделяме, както и наличните за
физически лица права и опции за избор относно използването на данните им. Описваме и
мерките, които предприемаме за защита на поверителността на данните, и начина, по
който можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики за поверителност и да
упражните правата си.
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Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
Данните, които събираме са:


имена;



ЕГН;



адрес;



имейл адрес и телефон за контакт;



банкова сметка (при плащане по банков път).

Специални категории данни, които обработваме:
Ние не обработваме специални кагегории данни и моля да не ни предоставяте такива.
Източник:
Данните, които събираме са предоставени само от Вас:


чрез подаване на “Заявка за включване в курс” (онлайн или на място в офиса на
Шкипер Консулт ЕООД), с която удостоверявате желанието си да се включите в
Ви подготвителен лицензиран курс от ИА Морска администрация или ИА
Автомобилна администрация;



чрез договор за консултантска услуга;



чрез търговски договор за предоставяне на стоки и услуги (за доставчиците)

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено
за следните цели:


данните, които ни предоставяте доброволно и информирано чрез попълването на
“Заявка за включване в курс” са минимално необходимата информация, с която
Ви регистрираме като курсист в ИА Морска администрация/ ИА Автомобилна
администрация и което е наше законово задължение за деклариране на
записаните курсисти и основание за определяне на начална дата на съответния
курс;



данните от клиенти/ доставчици физически лица и по гражднаски договори се
предоставят на НАП, което е наше законово задължение за финансовосчетоводно отчитане на сделките;



телефонът и имейл адресът Ви ще бъдат използвани за осъществяване на
комуникация с Вас във връзка с участието Ви в квалификационен
курс/
предоставянето на съответната консултантска услуга.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е


договор и/ или



законовото ни задължение, свързано с провеждането на лицензирани от ИА
Морска администрация/ ИА Автомобилна администрация подготвителни курсове.
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Всички законни интереси, преследвани от нас са следните:


провеждане на квалификационни курсове, съгласно лицензиите на Шкипер
Консулт ЕООД, съгласно изискванията на съответните изпълнителни агенции;



извършване на консултантски услуги;

Следните организации ще получат личните ви данни:


ИА Морска администрация;



ИА Автомобилна администрация.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна
организация
Шкипер Консулт ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без
предварително да получи Вашето съгласие.
Период на съхраняване на данните
Шкипер Консулт ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от:


3 години за курсистите, посещавали курсовете, лицензирани от ИА Морска
администрация;



5 години за курсистите, посещавали курсовете, лицензирани от ИА Автомобилна
администрация.



3 години за консултантските договори;



3 години за търговските договори с физически лица и гражданските договори.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате
следните права:


имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Шкипер Консулт ЕООД и
право на достъп по всяко време до личните си данни;



имате право да поискате от Шкипер Консулт ЕООД личните си данни във вид
удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате
ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;



имате право да поискате от Шкипер Консулт ЕООД да коригира без ненужно
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;



имате право да поискате от Шкипер Консулт ЕООД личните Ви данни да бъдат
изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o

когато сте възразил срещу обработването,

o

когато обработването е незаконосъобразно;

o

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
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Можем да откажем да заличим личните Ви данни за спазване на законово задължение от
наша страна.


имате право да поискате от Шкипер Консулт ЕООД, да ограничи обработването на
личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не
и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като
сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;



имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен
маркетинг (нежелани рекламни съобщения);



имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;



имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране;



при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната
от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново
уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме
Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични
данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това
орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан
Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез
Шкипер Консулт ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Шкипер
Консулт ЕООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе
данни за контакт.)
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