
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и 
чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от ЛОГИ КИДС дейности по обработване на 
лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на 
обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. 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 (по-долу само „Регламент 2016/679“ или 
„ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България. 
 

1. Данни за администраторите и за контакт с тях. 
Администратор 1: Логискуул ООД 
Регистриран пощенски адрес:  
H-1114 Будапеща, Bartók Béla út 43-47 C / 8. 
Регистрационен номер на фирмата: 01 09 300066 
Данъчен номер: 23301890-2-43 
Управител: Anita Breuer 
Е-мейл: info@logiscool.com; datamanagement@logiscool.com 
 
Администратор 2: ЛОГИ КИДС ООД,  
Седалище и адрес на управление:  гр. София, р-н Лозенец, ул. Бигла 60, ал. 1,  
ЕИК: 205737398,  
Управител: ИВА ЕВГЕНИЕВА ЯНКОВА, 
Имейл: hello.lozenetz@logiscool.com 
 
ЛОГИ КИДС ООД е част от групата на ЛОГИСКУУЛ. По тази причина, всички данни, които се 
събират посредством онлайн заявките на уебстраницата на Логискуул, се събират и обработват 
едновременно и съвместно и от двамата Администратори. Субектът на лични данни може да 
отправя своите искани, въпроси и жалби едновременно до двамата администратори, или до 
един от тях. 

Име на доставчика на хостинг услуги: Microsoft Azure 
Данни за контакт на доставчика на хостинг услуги: https://azure.microsoft.com/ 
Имейл доставчик на хостинг услуги: support@microsoft.com 

 
2. Данни, които администраторите събират за посетителите на уебстраницата 

logiscool.com. 
Уебсайтът на ЛОГИСКУУЛ е достъпен за всеки, без да разкрива неговата 
самоличност или лични данни; всеки може свободно да получава информация на 
уебсайта и страниците, свързани с уебсайта, без никакви ограничения. 
Въпреки това, уебсайтът автоматично събира информация, която не е свързана с 
конкретни лица, без ограничения. (виж т. 9 Бисквитки). 
 

3. Данни, които администраторите събират за законните представителите на 
учениците 
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ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ събират Вашите лични данни чрез формуляра за регистрация за 
участие в курс или лагер, чрез който записвате даден ученик. 

Данните, които събира администратора включват: 
• информация за контакт – имейл и телефон; 

• три имена. 
• Банкова сметка. Информация за номера на банковата сметка на законния представител се 

събира при извършване на заплащане на таксата за курса/лагера. 
4. Данни, които администраторите събират за учениците 

ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ събират личните данни на учениците чрез формуляра за 
регистрация за участие в курс или лагер, чрез който се записва даден ученик. 

Данните, които събира администратора включват: 

• три имена. 
• Дата на раждане и клас в училище; 
• Здравна информация, доколкото същата е абсолютно необходима с оглед специални 

необходимостти на ученика (алергия, прием на лекарства и др. подобни), която законни 
представител предоставя на място в офиса на ЛОГИ КИДС при първото посещение на 
детето.  

5. Данни, които администраторите събират за лицата, които имат право да 
прибират учениците 

По желание, законните представители може да посочат лица, различни от законните 
представители на учениците, които могат да ги прибират от курсовете. За тази цел законните 
представители на ЛОГИ КИДС следната информация за лицата, на които са предоставили това 
право: 

• Три имена 
• ЕГН 
• Телефон за връзка 

Законните представители са длъжни да осигурят предварителното съгласие на лицата преди да 
предоставят данните на ЛОГИ КИДС. 

6. Данни, които администратора събира за кандидатите за обявена работна 
позиция 

ЛОГИ КИДС събира следните лични данни на кандидатите за работа: 
• информация за контакт; 
• образование и трудов стаж, обучения и допълнителна квалификация; 
• езиковите умения и други умения, свързани с работата; 
• дата на раждане; 
• пол; 
• гражданство; 
• препоръки;  
• снимка; 
• информация, съдържаща се във Вашата автобиография и друга информация относно 

Вашите квалификации за наемане на работа. 
 

7. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.  
ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ обработват лични данни във връзка със следните основни дейности: 



- Организиране и провеждане на курсове и лагери; 
 При осъществяване на дейността си ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ обработват лични данни 
на ученици и техните законни представители на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия 
регламент. В някои случаи, на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Общия регламент, 
администраторите обработват лични данни за учениците касаещи техния здравословен статус, 
когато това е необходимо за запазване живота и здравето на последните.  

При осъществяване на дейността си БСР София АД за целите на администрирането на 
персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, обработва 
лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати 
за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на 
юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно 
физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното 
минало и здравословното състояние на лицата.  
  Когато ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ обработват данни въз основа на съгласие на субекта, 
личните данни се обработват до оттеглянето на даденото съгласие, при условие че лицата 
свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за 
обработването. 
 Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона 
цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се 
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. 

 При събирането и обработването на лични данни ЛОГИ КИДС и 
ЛОГИСКУУЛ спазват следните принципи:  

• Принцип на законосъобразност и добросъвестност на обработването, 
като ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ събират личните данни на субектите 
на лични данни, само в предвидените в чл. 6 от Регламента случаи и 
посредством предвидените начини. 

• Принцип на прозрачност – ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ определят 
процедура за предоставяне на достъп до събраните и обработвани лични 
данни и информира всички физически лица за типа на данните, които се 
събират от него. 

• Принцип на конкретност на целите   - личните данни се събират само 
за определена конкретна цел, за която субектите на лични данни се 
уведомяват. 

• Принцип на ограниченото събиране – събирането на лични данни 
трябва да бъде в рамките на необходимото за изпълнение на конкретната 
цел. Информацията се събира по законен и обективен начин;  

• Принцип на ограниченото използване, разкриване и съхранение – 
личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за 
които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, 
изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват 
само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;  

• Принцип на ограничение на съхранението – личните данни трябва за 
да се събират, обработват и съхраняват само за определен срок, или ако е 
невъзможно да се определи такъв срок, то за определяем срок. 



• Принцип на прецизност – личните данни трябва да са прецизни, точни, 
пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се 
използват;  

• Принцип на сигурността и опазването – личните данни трябва да са 
защитени с мерки за сигурност, съответстващи на чувствителността на 
информацията.  

• Принцип на отчетността - администраторът на лични данни трябва да 
бъде в състояние във всеки един момент да може да докаже мерките, 
които е предприел за опазване на личните данни на различните категории 
субекти на лични данни. 

8. Категории получатели на данни извън ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ. 
ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ не разкриват лични данни на трети страни и получатели, освен ако не 
е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни 
поради включването им в публичен регистър, както  и в случаите, в които на основание на 
съгласие на субекта данните са предоставени на обработващ личните данни, с цел 
предоставяне на конкретна услуга.  
 
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на 
данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: 

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на 
техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.); 

- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; 
- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на 

кореспонденция с физическите лица-субекти на данни. 
- Обработващи личните данни за целите на предоставяне на услуга. 
 

9. Срок за съхранение на данните. 
Като администратори на данни ЛОГИ КИДС и ЛОГИСКУУЛ обработват данни за период с 
минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  
законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. 

10. Права на физическите лица-субекти на данни. 
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 
2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се 
обработват, а именно: 

• Право на достъп до събраните за вас лични данни: имате право да получите 
потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е 
такъв, имате право на достъп до личните данни и информация; 

• Право на коригиране: ако откриете, че личните данни, които обработваме за 
Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни; 

• Право на изтирване (доколкото не противоречи на нормативно заложено 
задължение на Администраторите за съхранение на определена информация за 
определен срок); 

• Право да ограничите обработването на лични данни (доколкото не 
противоречи на нормативно заложено задължение на Администраторите за 
обработване на определени данни): при определени обстоятелства, като 



например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили 
на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да 
поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде 
намерено решение; 

• Право на възражение срещу обработването на лични данни: при определени 
обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да 
обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, 
свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване; 

• Право на преносимост на данните: ако личните Ви данни се обработват с 
автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите 
договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви 
данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни; 

• Право на жалба до Комисия за защита на личните данни; 
Горните права може да упражните чрез отправено искане до ЛОГИ КИДС и/или ЛОГИСКУУЛ 
(писмено или по електронен път). За Ваше улеснение, тук може да намерите бланка-заявление 
за достъп. 

11. Бисквитки 
Нашият уебсайт използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на 
потребителите на сайта), за да Ви отличи от други потребители на нашия уебсайт. Това ни 
помага да Ви предоставим добър опит, когато търсите в нашия уебсайт, а също ни позволява да 
подобрим нашия сайт. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; 
да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната 
ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. 
Някои бисквитки съдържат лични данни. Повечето бисквитки няма да събират информация, 
която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като 
например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на 
потребителя. 

Потребителите винаги са свободни да откажат от бисквитките, ако техния браузър позволи 
това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от Системите на ЛОГИ КИДС 
и ЛОГИСКУУЛ. Можете да намерите подробна информация за видовете бисквитки и за това как 
да деактивирате бисквитките тук.  

12. Въведени от ЛОГИ КИДС мерки за защита на личните данни. 
С Вътрешни правила на ЛОГИ КИДС за мерките за защита на личните данни, приети на …. 
2019 г., са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за 
упражняване правата на субектите на данни. В случай, че желаете да се запознаете със 
съдържанието на Вътрешните правила, моля свържете се с нас. 

 
13. Информационни бюлетини. 

За повече информация относно целите, вида на личните данни, сроковете за съхранение и 
други, моля проследете долупосочените линкове: 

- За информация относно личните данни събирани за потребителите на 
уебстраницата и бисквитките, моля натиснете тук. 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


- За информация относно личните данни събирани за законните 
представители на учениците, за учениците, както и за лицата, които имат 
право да прибират учениците, моля натиснете тук. 

- За информация относно личните данни събирани за кандидатите за работа, 
моля натиснете тук. 

 
Настоящата Политика за защита на лични данни подлежи на актуализация. При всяка 
актуализация на Политиката администраторът ще публикува промените на интернет 
страницата си по начин, който да е лесно видим за потребителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ 

(Данни за курса и лагерите, обработени от Логи Кидс ООД) 
Дата: 20.08.2019 г.  

1. Имена на Администратора 
Име на Администратор 1: Логи Кидс ООД 
Регистриран пощенски адрес:  
H-1114 Будапеща, Bartók Béla út 43-47 C / 8. 
Регистрационен номер на фирмата: 01 09 300066 
Данъчен номер: 23301890-2-43 
Е-мейл: info@logiscool.com  
Име на Администратор 2 (също действащ като Обработващ): Логи Кидс ООД 
Училища на франчайз мрежата: https://www.logiscool.com/bg/school/mladost 
Уебсайт: www.logiscool.com 
Допълнителна информация: info@logiscool.com 
Име на доставчика на хостинг услуги: Microsoft Azure 
Данни за контакт на доставчика на хостинг услуги: https://azure.microsoft.com/ 
Имейл доставчик на хостинг услуги: support@microsoft.com 
2. Данни на посетителите на сайта (www.LOGISCOOL.com) 
Уебсайтът на ЛОГИСКУУЛ е достъпен за всеки, без да разкрива неговата 
самоличност или лични данни; всеки може свободно да получава информация на 
уебсайта и страниците, свързани с уебсайта, без никакви ограничения. 
Въпреки това, уебсайтът автоматично събира информация, която не е свързана с 
конкретни лица, без ограничения. 

Обозначение за обработка Данни на посетителите на уебсайта 
Предназначение По време на посещенията на 

посетителите на уебсайта данните на 
посетителите се записват от доставчика 
на услуги, за да се наблюдава 
функционирането на услугите, за да се 
улеснят и подобрят функциите на 
уебсайта и предоставянето на 
персонализирани услуги и за 
предотвратяване на злоупотреби. 

Основание Съгласието на субекта на данните. 
Съгласието на субекта на данните е 
дадено по отношение на конкретни 
дейности по обработка, чрез 
използването на уебсайта, регистрацията 
и доброволното предоставяне на 
съответните данни. 

Субекти на данните Потребители на уебсайта, гостуващи 
клиенти и регистрирани клиенти. 

Описание на данните Идентификационен номер, дата, час на 
деня, адрес на посетената страница, 
адрес на посетената страница на сайта 
www.logiscool.com, данни, свързани с 
операционната система и браузъра на 
потребителя, използваната операционна 

mailto:info@logiscool.com
https://www.logiscool.com/bg/school/mladost
http://www.logiscool.com/
mailto:info@logiscool.com
https://azure.microsoft.com/
mailto:support@microsoft.com
http://www.logiscool.com/


система и IP адреса на компютъра на 
потребителя, без последния раздел. 

Източник на данни Уебсайт. 
Продължителност на обработката Екстрактът от IP адреса на компютъра 

на потребителя се изтрива в края на 
посещението. 

Видът и получателят на 
прехвърлените данни и основата за 

прехвърляне на данни 

не се прехвърлят данни 

Името и адреса на администратора Логискуул 
Име и адрес на процесора Доставчик на хостинг услуги. 

Физическо място на обработка www.logiscool.com 
Физическо място на обработка Доставчик на облаци на Microsoft Azure 

Microsoft Ireland Operations Ltd, един 
Microsoft Place, бизнес район South 
County, Leopardstown, Дъблин 18, D18 
P521, Ирландия 

Дейности, свързани с обработката 
на процесора 

Хостинг и облак доставчик 

Вид на използваната технология за 
преработка 

Използване на ИТ система. 

Личните данни на посетителите на сайта не се съхраняват и не се добавят от 
ЛОГИСКУУЛ към друг източник на данни. Когато посещението ви приключи, 
вашият IP адрес незабавно се изтрива от уебсайта www.logiscool.com. 
2.1.. Управление на „бисквитките“ на уебсайта 
Анонимните „бисквитки“ са файлове или части от информация, съхранявани на 
вашия компютър (или други съвместими с интернет устройства, включително 
смартфон или таблет), когато посещавате уебсайта на ЛОГИСКУУЛ. 
Бисквитките обикновено определят името на уебсайта, собствения им „живот“, 
т.е. времето, през което те се съхраняват на устройството, и тяхната стойност, 
която обикновено е уникален, произволно генериран номер. 
Уебсайтът LOGISCOOL.com използва бисквитки, за да осигури 
персонализирано потребителско изживяване. Всеки път, когато влезете в 
страницата, уебсайтът ще изпрати „бисквитки“ до вашия компютър и ще има 
достъп до такива „бисквитки“. 
На уебсайта LOGISCOOL.com бисквитките се използват на различни места, за да 
осигурят по-лесна, по-ефективна и по-сигурна услуга. 
Бисквитките са подходящи за изготвяне на анонимни обобщени статистически 
данни, които ни помагат да разберем как хората използват страниците на 
ЛОГИСКУУЛ, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието на 
тези страници. Споделяната информация обаче е недостатъчна за лично 
идентифициране на посетителите. 
В съответствие с политиката за сигурност на ЛОГИСКУУЛ, бисквитките са 
защитени срещу неоторизиран достъп на трети страни. 

Обозначение за обработка Управление на „бисквитките“ на 
уебсайта 

Предназначение За идентифициране на потребителите, 
разграничаване на потребителите, 
идентифициране на действителната 
сесия от потребителите, съхраняване на 
данните, въведени по време на сесията, 
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предотвратяване на загубите на данни, 
проследяване на потребителите, 
включване на идентификацията на 
потребителя и показване на 
персонализирани оферти, използвайки 
данните, записани по време на всяко 
посещение. 

Основание Доброволно съгласие от субекта на 
данните. 

Субекти на данните Клиенти и посетители. 
Описание на данните Идентификатор, час, дата. 

Източник на данни Използване на уебсайт. 
Продължителност на обработката До края на посещението на сайта. 

Видът и получателят на 
прехвърлените данни и основата за 

прехвърляне на данни 

За подробна информация вижте 
Правната Информация на уебсайта. 

Името и адреса на администратора Логискуул 
Име и адрес на процесора Доставчик на хостинг услуги. 

Физическо място на обработка www.logiscool.com 
Физическо място на обработка Доставчик на облаци на Microsoft Azure 

Microsoft Ireland Operations Ltd, един 
Microsoft Place, бизнес район South 
County, Leopardstown, Дъблин 18, D18 
P521, Ирландия 

Дейности, свързани с обработката 
на процесора 

Хостинг и облак доставчик 

Вид на използваната технология за 
преработка 

Използване на ИТ система. 

По подразбиране повечето интернет браузeри са настроени да приемат 
бисквитки. Можете да промените тези настройки, като блокирате „бисквитките“ 
и можете да поискате предупреждение, когато „бисквитките“ се задават на 
използваното устройство. Има различни начини за управление на „бисквитките“. 
Моля, проверете информацията за браузъра или страницата за помощ, ако искате 
да научите повече за настройките на браузъра и как да ги промените. 
Функцията „Помощ“ в лентата с менюта на повечето браузъри ще ви обясни как 
да настроите браузъра си да не позволява издаването на „бисквитки“ или как да 
приемате нови „бисквитки“ и как да инструктирате браузъра да зададе нова 
„бисквитка“ или да деактивира други „бисквитки“. Подробната таблица с 
бисквитките на LOGISCOOL: 

Вид на 
бисквитката 

Основания 
за 

обработка 

Цел на 
обработката 

 

Продължителност 
на обработката 

Тип 
обработени 

данни 
 

Бисквитки за 
сесия 

Спазване на 
местните 
законови 

задължения 
(*) 

Осигуряване на 
правилното 

функциониране 
на уебсайта 

До края на 
съответната сесия 

на посетителя 

 

Потребителски 
бисквитки за 

настройка 

Вашето 
съгласие 

Индивидуалната 
настройка на 

потребителя на 

14 дена 
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уебсайта относно 
езика на 
уебсайта 

Сигурност на 
CloudFlare 

Вашето 
съгласие 

Осигуряване на 
правилното 

функциониране 
на уебсайта (за 
подробности 

кликнете) 

1 година 
 

 Вашето 
съгласие 

Събира се 
информация за 

начина, по който 
нашите 

посетители 
използват 
уебсайта 

2 години 
2 години 

10 минути 
6 месеца 

 

Бисквитки за 
интеграция във 

Facebook 

Вашето 
съгласие 

Cookies, 
необходими за 

интеграцията на 
сайта в Facebook; 

контролер: 
Facebook. 

Променя се (3 
месеца - 2 години) 

 Вашето 
съгласие 

Работа с 
услугата Live 
Chat (само за 
обучители) За 
подробности 

кликнете върху: 

1 година 
1 година 

 

3. Новинарски бюлетин 
LOGISCOOL разпространява редовен бюлетин за дейността си на лица, които се 
абонират за такъв бюлетин. Възможността да се абонирате за бюлетина можете 
да намерите на уебсайта на LOGISCOOL. 

Обозначение за обработка Новинарски бюлетин 
Цел Препращане на електронни съобщения (имейли, 

текстови съобщения и push съобщения) с 
рекламно съдържание към субектите на данни, 
като се предоставя информация за последните 
новини, продукти, промоции, нови функции и 
т.н. 

Основание Доброволното съгласие на субекта на данните 
(член 6, раздел 1, буква а) от GDPR 

Субекти на данните Абонати на бюлетина. 
Описание на данните Имейл адрес, Logiscool (име и фамилия)и 

съгласие за директни маркетингови 
комуникации. 

Източник на данни Абонати на бюлетина. 
Продължителност на 

обработката 
До оттеглянето на съгласието от потребителя, но 
ако потребителят е бил включен в базата данни 
на клиентите, в никакъв случай не по-дълъг от 
този до разпадането на LOGISCOOL. 

Името и адреса на Логискуул 



администратора 
Име и адрес на 
обработващия 

Доставчик на хостинг услуги и франчайз 
партньор 

Физическо място на 
обработка 

www.logiscool.com 

Физическо място на 
обработка 

Доставчик на облаци на Microsoft Azure 
Microsoft Ireland Operations Ltd, един Microsoft 
Place, бизнес район South County, Leopardstown, 
Дъблин 18, D18 P521, Ирландия 

Дейности, свързани с 
обработката на процесора 

Хостинг и облак доставчик 

Вид на използваната 
технология за преработка 

Използване на ИТ система. 

Субектите на данни могат да се отписват от бюлетина по всяко време безплатно. 
Оттеглянето на съгласието за получаване на директни маркетингови съобщения 
и заличаването или изменението на лични данни може да бъде поискано на 
следните адреси: 
- в имейл, адресиран до datamanagement@logiscool.com, и 
- с писмо, адресирано до H-1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47 C / 8. 

 В сила от: 20.08.2019 г. 
Логи Кидс ООД  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ 

(Данни за курса и лагерите, обработени от Логи Кидс ООД) 
Дата: 24 май 2018 г.  

2. Имена на Администратора 
Име на Администратор 1: Логи Кидс ООД 
Регистриран пощенски адрес:  
H-1114 Будапеща, Bartók Béla út 43-47 C / 8. 
Регистрационен номер на фирмата: 01 09 300066 
Данъчен номер: 23301890-2-43 
Е-мейл: info@logiscool.com  
Име на Администратор 2 (също действащ като Обработващ): Логи Кидс ООД 
Училища на франчайз мрежата: https://www.logiscool.com/bg/school/mladost 
Уебсайт: www.logiscool.com 
Допълнителна информация: info@logiscool.com 
Име на доставчика на хостинг услуги: Microsoft Azure 
Данни за контакт на доставчика на хостинг услуги: https://azure.microsoft.com/ 
Имейл доставчик на хостинг услуги: support@microsoft.com 
2. Обработване на личните данни на кандидатите за курсове, лагери и 
събития (създаване на база данни за учениците) 
За курсовете, лагерите и събитията на LOGISCOOL може да се кандидатства 
само уебсайта LOGISCOOL. 
При подаване на заявлението субектите на данните или техните законни 
представители въвеждат личните данни на заявителя и, като предоставят такива 
данни, те предоставят на администратора своето съгласие да използва и 
обработва такива данни за целите на курсовете, лагерите и събитията и 
впоследствие, ако детето остане ученик. 
LOGISCOOL не проверява никакви лични данни, които са му предоставени. 
Субектът на данни, който разкрива данните, носи изключителна отговорност за 
съответствието на тези данни. При въвеждане на имейл адреса на всеки клиент, 
клиентът е отговорен да гарантира, че никой друг потребител няма да използва 
услугата от посочения имейл адрес. Клиентът, който е регистрирал конкретен 
имейл адрес, е единствено отговорен за влизанията в профила с такъв имейл 
адрес. Когато клиентите въвеждат данни, различни от техните лични данни, те 
трябва да получат съгласието на субекта на данните. 
LOGISCOOL обработва предоставените лични данни за целите на изпълнение на 
договорите, скюлчени с клиентите, обработка на плащанията, издаване на 
надлежни счетоводни докеументи и водене на надлежни счетоводни книги, за 
целите на обработването на жалби, както и за  
маркетингови цели. 

Обозначение за обработка Обработване на личните данни на 
кандидатите за курс, лагер или събитие 

Цел Прилагане на уебсайта на LOGISCOOL, 
издаване на фактури, регистрация и 
разграничаване между клиенти, доставка на 
поръчки, документиране на покупки и 
плащания, спазване на счетоводни задължения, 
комуникация с клиенти, анализ на клиентски 
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модели, по-целенасочени услуги, проследяване 
на субектите на данни, осигуряване на директни 
услуги маркетингова информация, информация 
за последните новини и оферти. 

Основание Основанието за обработване е член 6, раздел 1, 
буква в) и раздел 2 от GDPR, 

Субекти на данните Законните представители и учениците  
Описание на данните Данни на родител или настойник: име, имейл 

адрес, телефонен номер, както и адрес за 
фактуриране. 
Данни на субекта на данни / ученика: име,  
възраст, дата на раждане, град и име на 
училището, както и допълнителна специална 
информация, напр. алергия, други навици, 
лекарства, 
име и данни за контакт с придружителя 

Източник на данни Субектите на данните и техните законни 
представители. 

Продължителност на 
обработката 

В случите, в които субектът е предоставил 
съгласие за директен маркетинг, обработването 
се извършва до оттеглянето на съгласието от 
потребителя. 
В слечаите, в които данните са пердоставени за 
скюлчването и изпълнението на договорите, 
данните се пазят за срок от 5 г. от прекратяване 
на договора, освен ако съгласно действащото 
законодателство не се изисква по-дзълъг срок. в 
следните срокове: 
 

Името и адреса на 
администратора 

Логискуул и Логикидс. Информацията за 
банковата сметка на законните представители и 
информацията за здравословните особености на 
децата се събира и обработва само от Логи Кидс. 

Име и адрес на 
обработващия 

Доставчик на хостинг услуги и Логи Кидс 

Физическо място на 
обработка 

www.logiscool.com (Доставчик на облаци на 
Microsoft Azure, Microsoft Ireland Operations Ltd, 
един Microsoft Place, бизнес район South County, 
Leopardstown, Дъблин 18, D18 P521, Ирландия) 
и офисите на Логикидс 

Дейности, свързани с 
обработката на процесора 

Хостинг и облак доставчик 

Вид на използваната 
технология за обработка 

Използване на ИТ система. 

2. Обработване на личните данни на лицата, които имат право да прибират 
учениците 
При желание на законния представител на учинеците същият може да посочи други 
лица, които да имат право да прибират учениците от курсовете. 

Обозначение за обработка Обработване на личните данни лицата, които 
имат право да прибират учениците 

Цел Осигуряване на сигурността на учениците. 
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Основание Съгласие на субекта 
Субекти на данните Лицата, посочени от законните представители  

Описание на данните име, ЕГН, телефонен номер 
Източник на данни законни представители. 

Продължителност на 
обработката 

2 месеца от прекратяване на договора 

Името и адреса на 
администратора 

Логикидс.  

3.1. Връзка с LOGISCOOL 
3.1.1. Обслужване на клиенти на LOGISCOOL 
Ако имате въпроси по време на кандидатурата си, можете да се свържете с 
администратора на адресите, посочени в настоящото обявление, както и на 
уебсайта или на адресите и като попълните формуляра в менюто „Свържете се с 
нас“ на уебсайта на LOGISCOOL. 
3.1.2. Управление на жалбите за качество 

Обозначение за обработка Управление на жалбите за качество 
Цел Управление на всички жалби, въпроси и 

проблеми, възникнали във връзка с поръчаните 
услуги на LOGISCOOL. 

Основание Ззаконният интерес (член 6, параграф 1, буква е) 
от GDPR), когато местните разпоредби 
определят, основанието за обработване е член 6, 
раздел 1, буква в). ) и раздел 2 от GDPR. 

Субекти на данните Кандидати за курс, лагер и други събития 
Описание на данните Име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, 

номер на сметката, описание на жалбата, име на 
доставчика, дата на поръчката, име на 
съответната услуга, номер на фактурата и 
описание на заявката. 

Източник на данни Субект на данните 
Продължителност на 

обработката 
Копия от записаната жалба, препис, имейл и 
отговор на електронната поща: 5 г. 

Името и адреса на 
администратора 

Логискуул 

Име и адрес на процесора Доставчик на хостинг услуги и франчайз 
партньор 

Физическо място на 
обработка 

www.logiscool.com (Доставчик на облаци на 
Microsoft Azure, Microsoft Ireland Operations Ltd, 
един Microsoft Place, бизнес район South County, 
Leopardstown, Дъблин 18, D18 P521, Ирландия) 
и офисите на Логикидс 

Дейности, свързани с 
обработката на процесора 

Хостинг и облак доставчик 

Вид на използваната 
технология за преработка 

Използване на ИТ система. 

5.2.3. Други видове обработка 
Информация за видовете преработка, които не са изброени в настоящото 
известие, се предоставя при събирането на съответните данни. 
Моля, имайте предвид, че държавните органи имат да поискат от 

http://www.logiscool.com/


администратора да предоставяне на информация, оповестяване или предаване на 
данни и предоставяне на документи и администраторът е длъжен да им я 
предостави. 
6. Съхраняване на лични данни и сигурност на обработката 
Системите за информационни технологии LOGISCOOL и други места за 
съхранение на лични данни се намират в централата на Logiscool и в други 
доставчици на хостинг услуги, като: 

• Нашите виртуални сървъри работят чрез облачните услуги на Microsoft 
Azure. Тук можете да прочетете правилата за поверителност на Microsoft 
(на английски) 

• Услугите ни за бази данни се предоставят от MongoDB Atlas. Тук можете 
да намерите политиката за поверителност на MongoDB, Inc. (на 
английски) 

• За изпращане на нашите бюлетини използваме Mailchimp, за което 
използваме Вашето име и e-mail адрес (ако сте се абонирали за нашия 
бюлетин). Можете да намерите политиката за поверителност на 
Mailchimp, Inc., ако кликнете тук (на английски) 

• Незабавната услуга за чат поддръжка, която е достъпна на нашия сайт, се 
предоставя от tawk.to. Можете да прочетете политиката за поверителност 
на tawk.to тук. 

• Ако нашата уеб страница не функционира правилно във Вашия браузър, 
ние ще бъдем уведомени с помощта на trackjs.com. Можете да получите 
достъп до политиката за поверителност на trackjs.com, ако кликнете тук. 

• Събираме статистическите данни за използването на нашата уеб страница 
с помощта на Google Анализ. Операциите на Google Анализ са 
регулирани от собствената политика на Google за поверителност, можете 
да прочетете повече тук. 

Администраторът обработва личние данни в съответствие с Вътрешните правила 
за защита на личните данни, пирети от него. 
С цел защита на файловете с данни, които се обработват по електронен път в 
различни записи, LOGISCOOL осигурява адекватно техническо решение, за да 
гарантира, че данните, съхранявани в такива записи, не трябва да бъдат свързани 
помежду си или със субекта на данни, освен ако тези връзки не са разрешени от 
закон. 
По време на автоматизираната обработка на лични данни администраторите на 
данни и обработващите лични данни прилагат допълнителни мерки, 
предназначени да: 
 предотвратяване на неоторизирано въвеждане на данни; 
 prevent the use of automated data-processing systems by unauthorised persons 

using data communication equipment; 
 гарантират, че е възможно да се провери и установи на кои органи се 

предават или могат да бъдат предадени или предоставени лични данни, 
като се използва оборудване за предаване на данни; 

 гарантират, че е възможно да се провери и установи кои лични данни са 
въведени в автоматизирани системи за обработка на данни и кога и от 
кого са били въведени данните; 

 да се гарантира, че инсталираните системи могат да бъдат възстановени в 
случай на прекъсване на обслужването и че се докладват всякакви грешки 
при автоматизираната обработка. 

7. Права на субектите 



В качеството Ви на субект от някоя от категориите субекти на лични данни, 
които Администраторът обработва имате следните права: 

1. Право на достъп до събраните за вас лични данни: имате право да 
получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, 
ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и 
информация; 

2. Право на коригиране: ако откриете, че личните данни, които 
обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме 
тези лични данни; 

3. Право на изтирване (доколкото не противоречи на нормативно заложено 
задължение на Администратора за съхранение на определена информация 
за определен срок); 

4. Право да ограничите обработването на лични данни (доколкото не 
противоречи на нормативно заложено задължение на Администратора за 
обработване на определени данни): при определени обстоятелства, като 
например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте 
възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате 
право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, 
докато не бъде намерено решение; 

5. Право на възражение срещу обработването на лични данни: при 
определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния 
ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите 
по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно 
обработване; 

6. Право на преносимост на данните: ако личните Ви данни се обработват с 
автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите 
договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим 
личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг 
контрольор на данни; 

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни в България, в 
случай, че Логи кидс е нарушило вашите права, или до … в Унгария, ако 
Логискул е нарушило вашите права; 

 В сила от: 20.08.2019 г. 
Логи Кидс ООД  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

До ЛОГИ КИДС ООД, ЕИК: 205737398, 
със седалище и адрес на управление:  гр. 
София, р-н Лозенец, ул. Бигла 60, ал. 1, 
представлявано от управителя ИВА 
ЕВГЕНИЕВА ЯНКОВА 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ 

 
 

от ........................................................................................, ЕГН 
........................  
(име, презиме, фамилия)  
л.к. № ......................, издадена на ..................... от МВР - 
.............................  
адрес............................................................................................................
.....  
......................................................................................................................
..... 
телефон за контакти ........................................................................  
 
 
МОЛЯ, да ми бъде предоставена информация относно личните ми данни, 

съхранявани в ЛОГИ КИДС ООД.  
 

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:  
1. устна справка;  
2. писмена справка;  
3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;  
4. предоставяне на копие от исканата информация.  
 
 

Дата .............................  

Подпис: ............................. 

 


