ДЕКЛАРАЦИЯ
/от участник/
за доброволно предоставяне на лични данни за целите на провеждане на
обучителни програми на ИПО

1. Запознат/а съм, че СНЦ "Институт за прогресивно образование" (ИПО), 1124 София, бул.
„Цариградско шосе“ 23, ЕИК 176246361, предостаявя обучителни програми, вписани в
"Информационен Регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти" към МОН.
2. Декларирам, че предоставям доброволно и по собствена воля личните си данни на ИПО, като
ми е известно, че ще бъдат обработени и съхранявани от ИПО за целите на провежданата
обучителна програма, в която участвам. Запознат/а съм, че при успешно преминато обучение,
ще ми бъде издадено Удостоверение с присъдени съответните кредити, по реда на
"НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти". Предоставям личните си данни
доброволно за изготвяне на регистрационна форма на хартиен носител и за поддържане на
Регистър на издадените удостоверения от ИПО в електронен формат.
3. Давам съгласието си за получаване на информация от ИПО за бъдещи инициативи, на
посочения от мен имейл.
4. Личните данни, които предоставям на ИПО са: три имена, дата на раждане, телефон, имейл,
месторабота, адрес на месторабота, длъжност, завършено висше училище, придобита
образователно квалификационна степен, специалност, номер и дата на диплома.
5. Запознат/а съм, че предоставените от мен лични данни могат да бъдат показани и/или
предоставени, при поискаване от контролни органи, МОН, Сертифицираща организация по
ISO 9001:2015 Ай Кю Серт ЕООД.
6. Предоставям доброволно личните си данни и ми е известно, че имам право на достъп до тях,
както и да ги коригирам и оттеглям, съгласно действащата нормативна уредба, като се свържа
с ИПО на обявения имейл на организацията: info@progresivno.org.
7. Запознат съм, че „Политиката на ИПО за защита на личните данни“ е публикувана и достъпна
на сайта на организацията: http://www.progresivno.org/ipe/privacy-policy/
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