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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

Кои сме ние? 
 
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201398915, със седалище и адрес на 
управление: България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7000, ул. „Момчил войвода“ № 9, 
тел.: 0878 867 114, e-mail: mor_centre@abv.bg, www.morcentre.com. 

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е с основен предмет на дейност организиране 
на курсове за придобиване на професионални речни и морски правоспособности; ремонт, 
оборудване, преоборудване на плавателни съдове в т.ч. кораборемонт; покупко-продажба на 
яхти, кораби и оборудване за тях; консултантски услуги във връзка с повишаване на речни и 
морски квалификации, покупко-продажба, регистрация и пререгистрация на плавателни 
съдове. 

Основен приоритет за „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е защитата и 
неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация на субектите, 
чийто данни се събират. Ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно 
съхранението и употребата на лична информация. 

При осъществяването на основната си дейност, по обучение в курсове на кандидати за 
придобиване на правоспособности и извършване на консултантски услуги, „МОРЯШКИ 
ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД събира и използва лични данни преди, по време и след 
приключване извършването на услугата. Всички дейности описани в настоящата Декларация 
за поверителност са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни 
(Регламент (ЕС) 2016/679). 

Важно е да прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност, за да 
разберете как и защо използваме лична информация. 

 
Данни за контакт с „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР-РУСЕ“ЕООД: 
 
В случай, че имате въпроси Ви препоръчваме да се свържете с нас. 
 
Контактна информация: 
Наименование:  „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР-РУСЕ“ЕООД 
Адрес на управление:  гр. Русе, ул. Момчил войвода 9 
Адрес офис:   гр. Русе, ул. Бистрица 4 
Телефон:    0878 867 114 
Интернет адреси:   http://www.morcentre.com/ 

http://www.captain-test-bg.com/ 
e-mail:    mor_centre@abv.bg 
 
За връзка с длъжностното лице: 
Длъжностно лице:  Мирослава Рибарова 
Адрес:    гр. Русе, ул. Момчил войвода 9 
Телефон:    0878 867 114 
Интернет адрес:   http://www.morcentre.com/ 
e-mail:    mor_centre@abv.bg  
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Лични данни, които събираме и обработваме от вас са: 
 

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД събира и обработва лични данни, като ги 
включва в предварително създадени за целта регистри. Регистрите с лични данни, поддържани 
от нас, представляват структурирани набори от лични данни, изпълняващи конкретна функция 
за гарантиране на професионалното извършване на дейността, достъпът до които се 
осъществява съгласно определени критерии. Подробната информация за водените от нас 
регистри се съдържа в Политиката за защита на личните данни и вътрешните процедури на 
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД. 

1. Категория лични данни – при осъществяване на нашата дейност ние събираме 
и обработваме следните лични данни: 

1.1.  Лични данни на обучаемите: 
- три имена (лично, бащина и фамилно); 
- адрес; 
- телефонен номер; 
- имейл адрес; 
- ЕГН (единен граждански номер) / ЛНЧ (личен номер на чужденеца); 
- дата и място на раждане; 
- номер на лична карта; 
- място и дата на издаване на личната карта; 
- копие на диплома за завършена степен на образование (само при необходимост); 
- копие на свидетелства за правоспособност (само при необходимост). 
1.2. Лични данни на лицата ползващи консултантски услуги: 
- три имена (лично, бащина и фамилно); 
- адрес; 
- телефонен номер; 
- имейл адрес; 
- ЕГН (единен граждански номер) / ЛНЧ (личен номер на чужденеца); 
- дата и място на раждане; 
- номер на лична карта; 
- място и дата на издаване на личната карта. 
1.3. Лични данни на преподаватели и служители: 
- три имена (лично, бащина и фамилно); 
- адрес; 
- телефонен номер; 
- имейл адрес; 
- ЕГН (единен граждански номер) / ЛНЧ (личен номер на чужденеца); 
- дата и място на раждане; 
- номер на лична карта; 
- място и дата на издаване на личната карта; 
- копие на диплома за завършена степен на образование; 
- копие на свидетелства за правоспособност; 
- копие на удостоверения за завършени допълнителни курсове. 
1.4. Лични данни на потребителите използващи нашите сайтове: 
В сайта http://www.morcentre.com/, чрез формуляра за бърза връзка, заинтересованите 

лица, които желаят да се обучават в една от предлаганите програми за обучение и/или да 
използват някоя от предлаганите услуги, могат да установят контакт с представител 
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„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД за разясняване на детайли, относно програмите и 
условията за обучение или предлаганите услуги. 

В този формуляр за бърза връзка се попълват следните лични данни: 
- три имена (лично, бащина и фамилно); 
- имейл адрес. 
Забележка: Попълването на формуляра за бърза връзка не е задължително изискване 

или предварително условие за предоставяне на услуги. Потребителите на сайта могат вместо 
това да се обадят лично на посочените телефони или да изпратят имейл със запитването си. 

В сайта http://www.captain-test-bg.com/ е инсталирана онлайн платформа за електронно 
генериране и решаване на тестове. Потребителите могат да използват всички предимства на 
платформата след предварително направена потребителска регистрация от наша страна на. 
При тази регистрация се използват следните лични данни: 

- потребителско име (определя се от личните имена на потребителя); 
- имейл адрес; 
- създаване на парола (представлява комбинация от цифри обвързани с личните 

данни на потребителя и подлежи на промяна по всяко време); 
- регистрационен номер (не е обвързан с предоставените лични данни от 

потребителите – генерира се на база пореден номер в регистъра); 
- три имена (лично, бащина и фамилно); 
- ЕГН (единен граждански номер) / ЛНЧ (личен номер на чужденеца); 
- дата и място на раждане. 
2. Специални (чувствителни) категории лични данни 
Съгласно чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ 

ЕООД обработва специални (чувствителни) категории лични данни. Специалните 
(чувствителни) категории лични данни, които обработваме се отнасят единствено и само до 
здравословната годност на обучаемите лица, включени в курс за придобиване на 
квалификация, на основание Наредба № Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията 
за здравословна годност на морските лица в Република България. Всяко лице е длъжно да 
докаже своята медицинска годност, като представи Свидетелство за медицинска годност от 
оправомощено здравно заведение. 

3. Лични данни от трети страни 
Ние не събираме и не обработваме лични данни от трети страни и от публични 

регистри. 
 
Източници: 

 
Личните данни, които събираме са ни предоставени доброволно само от Вас, на 

основание: 
1. Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на 

личните данни (Идент. № Ф-01); 
2. Заявление за включване в подготвителен курс за придобиване на 

правоспособност (Идент. № Ф-03); 
3. Свидетелство за медицинска годност; 
4. Договор за консултантска услуга (Идент. № Ф-04); 
5. Трудов договор (Идент. № Ф-05.1); 
6. Граждански договор (Идент. № Ф-05.2).  
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Цели на обработване на лични данни: 
 

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД декларира, че личните данни, които събира, 
ще бъдат използвани единствено за следните цели: 

1. включване в подготвителен курс за придобиване на правоспособност „Водач на 
малък кораб“ и/или „Водач на кораб до 40БТ“ и/или „Водач на малък кораб за спорт и 
развлечение по вътрешните водни пътища на Европа“; 

2. извършване на консултантски услуги свързани с основния предмет на дейност, 
а именно: ремонт, оборудване, преоборудване на плавателни съдове в т.ч. кораборемонт; 
покупко-продажба на яхти, кораби и оборудване за тях, регистрация и пререгистрация на 
плавателни съдове; консултантски услуги във връзка с повишаване на речни и морски 
квалификации; 

3. наемане на преподаватели и служители по граждански и трудови 
правоотношение; 

4. регистрация на потребители използващи сайтовете на „МОРЯШКИ  
ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД: http://www.morcentre.com/ и http://www.captain-test-bg.com/; 

5. изготвяне на финансови документи за предоставени от АДМИНИСТРАТОРЪТ 
услуги; 

6. предоставяне на стоки и услуги на АДМИНИСТРАТОРЪТ от доставчици – 
физически лица. 

 
Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е: 
 
1. С цел изпълнение на законово задължение на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ 

ЕООД, свързано с провеждане на одобрени от Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ подготвителни курсове; 

2. С цел извършване на консултантски услуги; 
3. С цел наемане на преподаватели и служители по граждански и/или трудови 

правоотношения; 
4. С цел извършване на регистрация на потребители в сайтовете на „МОРЯШКИ 

ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД; 
5. С цел изпълнение на задължения във връзка с предоставянето на услуги и 

предоставянето на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, 
предвидени в Закона за защита на потребителите; 

6. С цел предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни 
във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – 
Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.; 

7. С цел изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка 
с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; 

8. С цел предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на 
производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството 
процесуални и материалноправни нормативни актове.  
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Законни интереси: 
 
Всички законни интереси, преследвани от нас са свързани със съхранението и 

обработването на лични данни на субекти във връзка с: 
1. Провеждане на обучения в подготвителни курсове за придобиване на 

правоспособности; 
2. Извършване на консултантски услуги свързани с основния предмет на дейност; 
3. Наемане на преподаватели и служители по граждански и трудови 

правоотношения; 
4. Регистрация на потребители използващи нашите сайтове. 
 
Организации, които ще получат личните ви данни: 
 
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД има право да разкрива обработваните лични 

данни на следните организации: 
1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“; 
2. НАП; 
3. Патентно ведомство; 
4. Търговски регистър; 
5. Обслужваща ни счетоводна фирма; 
6. Куриерски фирми. 

 
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД няма намерение да предава Вашите лични 

данни на трети лица без предварителното Ви съгласие. 
 
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД не предоставя личните Ви данни на държави 

извън ЕС или на международни организации. 
 
Съгласие: 
 
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, Вие ни давате 

разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. 
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и 

специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. 
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние 

винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. 
Вие може да оттеглите съгласието си по всяко едно време, като подадете Образец на 

форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (Идент. № Ф-02). 
 
Период на съхранение на личните данни: 

 
Сроковете за съхранение на лични данни, вписани в поддържаните от нас регистри са 

както следва: 
1. Регистър на дейностите по обработване на личните  

данни на администратора (Идент. № Р-01) – 5 години; 
2. Регистър на дейностите по обработка на лични данни на обработващия 

(Идент. № Р-02) – 5 години; 



 
 

Декларация за поверителност                                                                                                       6 

3. Регистър на исканията от физически лица (Идент. № Р-03) – 5 години; 
4. Регистър за видеонаблюдение (Идент. № Р-04) – 20 дни; 
5. Регистър на нарушенията (Идент. № Р-05) – 5 години; 
6. Регистър на обучаемите (Идент. № Р-06) – 5 години за лицата включени в 

подготвителен курс за придобиване на правоспособност, одобрен от Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“; 

7. Регистър на лицата ползващи консултантски услуги (Идент. № Р-07) – 
5 години за лицата сключили Договор за ползване на консултантска услуга 
(Идент. № Ф-04); 

8. Регистър на преподаватели и служители (Идент. № Р-08) – 5 години за лицата 
наети по граждански и/или трудови правоотношения. Ведомости за заплати –  
50 години, считано от 01 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се 
отнасят; 

9. Регистър на потребителите използващи сайтовете на „МОРЯШКИ 
ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД (Идент. № Р-09) – 5 години за лицата получили потребителска 
регистрация в сайта http://www.captain-test-bg.com/ за електронно генериране и решаване на 
тестове. В сайта http://www.morcentre.com/, информацията от формуляра за бърза връзка се 
унищожава в срок от 14 дни в случай, че лицето не е подало Заявление за включване в 
подготвителен курс за придобиване на правоспособност (Идент. № Ф-03) и/или е 
сключило Договор за консултантска услуга (Идент. № Ф-04); 

10. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за 
данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано  
от 01 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; 

11. Всички останали носители на счетоводна информация – 3 години, считан  
от 01 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. 

 
Вашите права, като субект на личните данни са следните: 
 
Във всеки момент, докато съхраняваме и/или обработваме личните Ви данни, Вие (в 

качеството Ви на субект на данните) имате следните права: 
1. Да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до 

личните си данни; 
2. Да поискате 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; 

3. Да поискате корекция на неточните Ви лични данни, както и на данните, които 
не са вече актуални, без ненужно забавяне; 

4. Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне когато: 
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани; 
- оттеглили сте своето съгласие; 
- възразили сте срещу обработването; 
- обработването е незаконосъобразно; 
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение 

по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като 
администратор на лични данни; 

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 
информационното общество. 
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Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 
- при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация; 
- за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на 

задача от обществен интерес; 
- при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; 
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели, докато съществува вероятност заличаването да 
направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; 

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
5. Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви 

данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не обработвани. Отказът ни 
за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със 
законосъобразната причина; 

6. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни 
по всяко време с отделно искане, отправено да нас; 

7. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен 
маркетинг (непоискани рекламни съобщения); 

8. Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително 
профилиране; 

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

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

 
Имате право на жалба направо до надзорния орган 
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за 
това орган е: 
 
Наименование:  Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) 
Адрес:    София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 
Телефон:    02/91 53 518 
Интернет адрес:  www.cpdp.bg 
e-mail:    kzld@cpdp.bg 

 
В случай, че искате да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез 

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД, можете да го направите чрез посочените данни за 
връзка с нас или да се свържете с Длъжностното лице по обработката и защитата на личните 
данни. 

 
Забележка: Подробна информация за това как и защо използваме Вашите лични данни 

можете да прочетете в нашата Политика за защита на личните данни. 
 


