
 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 

Настоящата информация се предоставя на субекта на данните в изпълнение на Регламент (ЕС) 

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). 

 

1. Администратор на личните данни: 

Личните Ви данни се обработват от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

(ВУАРР), юридическо лице с нестопанска цел, с ЕИК/Булстат: 000678346. 

Можете да се свържете с нас на тел.: 032/960360; 032/966 811 или да ни пишете на адрес: гр. 

Пловдив 4003, бул. „Дунав“ №78, както и на имейл: uard@uard.bg ; erasmus@uard.bg  

 

2. Категории обработвани лични данни: 

ВУАРР е администратор на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте 

или събираме от други източници, във връзка с участието Ви в мобилност по програма 

Еразъм+. 

Ние можем да събираме и обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до 

Вас: 

2.1. За студенти: 

□ Информация за лична идентификация, като: трите имена на кирилица и латиница; ЕГН или 

друга идентификация, като място на раждане; данни от документ за самоличност (№ на 

документа, дата на издаване, валидност, орган, който е издал документа); постоянен адрес; 

адрес за кореспонденция; телефонен номер; електронна поща, банкова сметка; 

□ образование; професионална и друга квалификация; данни относно предходния Ви опит и 

професионалната Ви биография; придобит професионален опит / стаж; 
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2.2. За преподаватели и административен състав: 

□ Информация за лична идентификация, като: име на кирилица и латиница, дата на раждане, 

ЕГН/ЛНЧ; факултет, катедра, в които преподавателят е зачислен, тип ангажираност, звание, 

научна степен; 

□ Данни за контакт: мобилен телефон и/или електронен адрес 

Вие предоставяте личните си данни доброволно, за целите на образователния процес във 

ВУАРР и изпълнението на европейски програми в областта на образованието, европейска 

програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. 

 

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ВУАРР и какви са последиците от това: 

Непредоставянето на адресните Ви данни и съгласието за тяхната обработка, възпрепятства 

възможността да кандидатствате и вземете участие в европейска програма в областта на 

образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“. 

 

3. Цели и правни основания за обработване на лични данни: 

3.1. Обработване на лични данни, което е необходимо във връзка с кандидатстване и участие в 

процедура по селекция за мобилност по програма „Еразъм+“. ВУАРР обработва данните Ви за 

следните цели: 

□ Идентифициране на кандидата при подаване на заявление за участие в процедура по 

селекция, проверка на верността на декларираните данни, проверка на съответствието с 

изискванията за кандидатстване; 

□ Текуща проверка и контрол на верността и актуалността на предоставените данни; 

□ Администриране и отговор на оплаквания/ запитвания/ жалби/ препоръки/ искания/ молби 

и др., свързани с процеса на кандидатстване и обработване на личните данни. 

 

3.2. ВУАРР обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на субекта 

на данните за тяхното обработване за следните цели: 

□ Подготовка на договори за мобилност и Споразумения с приемащата 

организация/институция за висше образование; 

□ Доставка на договор и Споразумения за мобилност по куриер; 



 

 

□ Получаване на информация и актуални оферти за мобилности; 

□ Получаване на одобрение или отказ от приемащата организация; 

 

4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: 

□ Партньорски висши учебни институции (ВУИ), удостоени с харта за висше образование 

„Еразъм“ в страни от ЕС или ВУИ от държави-партньори по програмата, признати от 

компетентните органи и подписали междуинституционални споразумения с ВУАРР; 

□ Публични или частни организации от програмни държави, осъществяващи дейност на пазара 

на труда или в областта на образованието. Такива организации могат да бъдат: 

- публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално 

предприятие); 

- публичен орган на местно, регионално или национално равнище; 

- социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, 

занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации; 

- научноизследователски институт; 

- фондация; 

- училище/институт/образователен център (на всички равнища); 

- организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; 

- организация, предоставяща услуги в сферата на професионалното консултиране, 

професионалното ориентиране и информационните услуги; 

- ВУИ от държава по програмата, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“. 

 

5. Срок на съхранение на личните Ви данни: 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за 

които са събрани: 

5.1. Личните данни, обработвани с цел кандидатстване за осъществяване период на мобилност 

във ВУИ или приемаща организация от държава по програмата и партньор на ВУАРР, се 

съхраняват за срок от 1 година; 



 

 

5.2. Личните данни, обработвани след процеса на кандидатстване и одобрение за участие в 

мобилност по програма Еразъм+, се съхраняват за срок от 3 години; 

5.3. Личните данни на лицата, документи потвърждаващи  реализирана мобилност по 

програма Еразъм+/билети от пътувания, резервации за настаняване, сертификати и работни 

програми от институцията-партньор/, се съхраняват за срок от 5 години и повече, ако 

приложимото законодателство предвижда по-дълъг срок.  

 

6. Права на субекта на данните във връзка с обработването на личните му данни: 

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към ВУАРР като 

администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени 

по-долу в този раздел. 

Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до ВУАРР в свободен 

текст, отправено лично от Вас или от изрично писмено упълномощено от Вас лице. 

Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса, посочен в 

настоящето уведомление. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да 

бъде подписано съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги . Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички 

случаи няма да надвишава един месец. Ако имаме съмнения относно самоличността на 

лицето, което е направило искането, ВУАРР може да поиска предоставянето на допълнителна 

информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. 

В случай, че исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, 

включително при повтаряемост, ВУАРР може: 

□ Да наложи такса, като съобрази административните разходи за предоставяне на 

информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 

□ Да откаже да предприеме действия по искането. 

 

Имате следните права: 

6.1. Право на достъп до личните Ви данни: 

□ право да получите от ВУАРР потвърждение дали се обработват Ваши лични данни; 

□ право за получаване на  достъп до данните; 



 

 

□ право да получите информация за: целите на обработването; за обработваните категории 

лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити 

личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации; 

срок, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на право да се изиска от 

администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на 

обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи 

възражение срещу такова обработване; когато личните данни не се събират от субекта на 

данните, всякаква налична информация за техния източник; съществуването на 

автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и др. съгласно действащата 

нормативна уредба; 

□ право да получите безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване. 

Упражняването на това право не може да засяга неблагоприятно правата и свободите на други 

лица. За допълнителни копия, ВУАРР може да наложи такса, свързана с административни 

разходи. 

 

6.2. Право на коригиране на личните Ви данни: имате право да поискате от ВУАРР да коригира 

без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се съобразявате с целите 

на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени. 

 

6.3. Право на изтриване на личните Ви данни (право „да бъдеш забравен”): 

Имате право да поискате от ВУАРР изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно 

забавяне при наличие на някое от нормативните основания за това, включително, но не само: 

□ когато личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин; 

□ при оттегляне на съгласието Ви за обработка на данните, в случай, че няма друго правно 

основание за обработването; 

□ при направено от Вас възражение срещу обработването, в случай, че няма законни 

основания за обработването, които да имат преимущество; 

□ личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

□ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на нормативно задължение, което 

се прилага спрямо администратора. 

Упражняването на правото на изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено, 

доколкото обработването е необходимо: 



 

 

□ за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

□ за спазване на нормативно задължение на администратора, което изисква обработване, или 

за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални 

правомощия, които са предоставени на администратора; 

□ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

□ в други случаи. 

 

6.4. Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни: 

Имате право да изискате от ВУАРР ограничаване на обработването на личните Ви данни при 

наличие на някое от нормативните основания за това, а именно: 

□ точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на 

администратора да провери точността на личните данни; 

□ обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат 

изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

□ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но 

субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни 

претенции; 

□ субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните 

основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните. 

В горепосочените случаи данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. 

 

6.5. Право да се направи възражение срещу обработването на личните Ви данни: 

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на 

възражение срещу обработване на личните Ви данни от ВУАРР. В този случаи ВУАРР прекратява 

обработването на личните данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за 

обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на 

данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни за 

целите на директния маркетинг и профилиране, доколкото то е свързано с директния 

маркетинг. В този случай ВУАРР прекратява обработването на личните данни за тези цели. 



 

 

6.6. Право на преносимост на личните Ви данни: 

Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете 

възпрепятствани от нас. При поискване от Ваша страна и когато е технически осъществимо, 

личните Ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от ВУАРР на друг администратор. 

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга неблагоприятно правата и 

свободите на други лица. 

 

6.7. Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: 

Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, в 

случай, че обработването се основава на дадено съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга 

законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено. 

 

6.8. Право на жалба до надзорен 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 (https://www.cpdp.bg/). 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ВУАРР, 

можете да го направите на посочените от нас данни за контакт в т.1. 
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