Академия НИКЕ:
Общи условия за получаване на бюлетин
Прочетете внимателно следната информация:
• личните ми данни ще бъдат обработвани от Академия НИКЕ ООД, ЕИК по регистър
БУЛСТАТ: 203822647, адрес: гр. София, ул. Росарио № 2., която е администратор на
лични данни според българското законодателство;
• целта на обработка на личните ми данни е да получавам бюлетин с информация
относно предлагани продукти и услуги от Академия НИКЕ и/или възможности за
организиране и/или участие в организирани от Академия НИКЕ дейности като работни
срещи, семинари, предстажяния, конференции, благотворителни инициативи, работа по
проекти и др.;
• срокът за съхранение на личните ми данни зависи от изискванията на българското
законодателство във връзка с правния режим на издадените удостоверителни документи
за участие в обучението;
• получатели на личните данни са само физически и юридически лица, упражняващи
контрол върху дейността на администратора на лични данни, като достъп до личните ми
данни ще получат само след удостоверяване на правното основание и самоличността на
лицето, на което се предоставя достъп;
• правното основание за обработка на личните ми данни от Академия НИКЕ е
доброволно даденото съгласие от моя страна;
• последиците от отказа ми да предоставя личните си данни на Академия НИКЕ са
свързани с невзможността да участвам пълноценно в провежданото обучение и да
получа съответния удостоверителен документ;
• имам право на достъп, коригиране и заличаване на личните ми данни, обработвани от
Академия НИКЕ, във всеки един момент, като направя съответното искане онлайн, на
страницата на Академия НИКЕ в интернет на адрес: www.akademianike.eu.
• имам право да оттегля съгласието си, дадено за обработка на личните ми данни, във
всеки един момент, като направя съответното искане онлайн, на страницата на Академия
НИКЕ в интернет на адрес: www.akademianike.eu.
• в случай на съмнения за нарушени мои права, във връзка с обработването на личните
ми данни, имам право да подам жалба до надзорния орган за територията на Република
България – Комисия за защита на личните данни: адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2; уебсайт: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg; тел: 00359 2
9153518

