ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
...................................................................................................................................................
с ЕГН: ...........................................
адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка:…………………………………………………
ученик в 12 клас ……………………………………………………………………………………………………

гр. …………………………..,

специалност ………………………………………………………….,
ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ
да реализирам практика в Електроразпределение Север АД, по предварително установена програма
за посещение в работно време и наблюдение дейността на служители и съоръжения-активи на
компанията, при условията, посочени по-долу:
СРОК
Практика ще се проведе в периода …………………………………………..
МЯСТО на осъществяване
Практиката

ще

се

проведе

на

територията

на

Разпределителен

обслужващ

център

……………………………………………………….., Електроразпределение Север АД.
ПРИНЦИПИ на осъществяване
Практиката се осъществява под ръководството на посочен от компанията ръководител, служител на
Електроразпределение Север АД.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, свързани с безопасност на труда и вътрешните правила
Уведомен съм и се задължавам:
1. Да спазвам трудовата дисциплина и вътрешните правила, установени в компанията, както и да не
преча на другите служители да изпълняват трудовите си задължения;
2. Да спазвам стриктно правилата, свързани с безопасност на труда и изискванията на вътрешните
инструкции по безопасност;
3. Да се явявам на мястото на провеждане на производствената практика в състояние, което ми
позволява да изпълнявам възложените ми дейности и да не употребявам през работно време
алкохол или други упойващи вещества;
4. Да пазя грижливо имуществото, с което съм в досег по време на провеждане на производствената
практика;
5. Да пазя доброто име на компанията; да не злоупотребявам с доверието й и да не
разпространявам, разгласявам, разкривам или съобщавам по какъвто и да било начин поверителна
информация.
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За конфиденциална информация сe считат факти и обстоятелства, с които мога да вляза в
съприкосновение по време на практиката, относно:
(1) Лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на
служителите и трудови възнаграждения;
(2) Решения на управителните органи на компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна;
(3) Информация за контрахенти, цени и договори за доставки на компаниите от Групата ЕНЕРГОПРО Варна;
(4) Схема на енергийната система на Електроразпределение Север АД с точни данни за обектите;
(5)

Всякаква

друга

информация,

разпостранението

на

която

би

причинило

вреди

на

Електроразпределение Север АД или друга компания от Групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна.
Запознат/а съм с:
-

целта и средствата за обработка на личните ми данни;

-

доброволния характер на предоставянето на данните;

-

правото на достъп и на коригиране или изтриване на събраните данни и правото на
ограничаване на обработването на личните данни;

-

правото на възражение срещу обработването, както и правото да изискам прехвърлянето на
личните ми данни на трето лице – администратор на лични данни;

-

правото на жалба до КЗЛД във връзка с обработването личните ми данни.;

-

Политиката за защита на данните на дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна;

-

наименованието и адреса на Електроразпределение Север АД, в качеството му на
Администратор на личните данни;

-

длъжностното лице по защита на данните: Светослав Марчев, dpo@energo-pro.bg.

Информиран съм, че в случай на отказ (пълен / частичен) е възможно да не се продължи участието
ми в производствената практика към Електроразпределение Север АД
_______________________________________________________________________________ *
(Информиран съм и се съгласявам)

_______________________________* Електроразпределение Север АД да съхранява и
/съгласен / несъгласен съм/
обработва личните ми данни за целите на бъдеща възможност за професионално развитие в
компанията за период от две години, считано от датата на подписване на настоящата декларация.

Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се
урежда от Регламент (ЕС) 2016/679 и, и съм уведомен, че имам право по всяко време да откажа да
предоставя, частично или изцяло, настоящото си съгласие и да оттегля вече дадено съгласие.
Оттеглянето на моето съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на
дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Дата: ………………………………….

Име: …………………………………………………………………………………………………..

Град: ………………………………….

Подпис: ………………………………………………..

*попълва се собственоръчно
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