
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

1. Общи разпоредби 

1.1. Настоящите правила за предоставяне на обучителни услуги, наричани по -долу Правилата, са 

правен документ, обвързващ участника в обучението и организатора на обучение Интер Карс 

България ЕООД (наричани по -долу страните), който урежда правоотношенията между страните ( 

права, задължения, отговорност и условия за предоставяне и плащане).  

1.2. Организатор на обучение - Интер Карс България ЕООД, ЕИК 201461828, бул. „Цариградско шосе“ 

115А, София, наричан по -долу Организаторът или Интер Карс България организира и провежда 

обучения, . 

1.3. Участник на обучение - физическо лице, което се е регистрирало за обучение, организирано от 

Интер Карс България , по -нататък - Участникът. 

1.4. Лице, което желае да участва в обученията, организирани от Интер Карс България , трябва да 

се регистрира - да предостави на компанията данни за себе си и / или Участниците и да потвърди 

своето познаване и съгласие с тези правила. Неспазването на това ще доведе до това, че лицето не 

е регистрирано за обучение. 

1.5. Обучението се провежда съгласно учебния календар, предоставен на уебсайта на Интер Карс 

България  https://bg.intercars.eu/. Обучението се осигурява в учебни зони с климатизация и 

вентилация, проектори и дъски. 

1.6. Обученията се провеждат от квалифицирани специалисти в своята област (специалност) - 

преподаватели. 

 

2. Регистрация за обучение 

2.1. Регистрацията за обучение се извършва по 3 начина: 

2.1.1. чрез попълване на формуляра за кандидатстване за регистрация на уебсайта 

https://bg.intercars.eu/; 

2.1.2. заявление за записване за обучение чрез изпращане на имейл на адрес mnedkov@intercars.eu 

или mbekyarski@intercars.eu ; 

2.1.3. като се регистрирате директно при координатора на обучение, посочен в съответното 

известие за обучение. 

2.2. Лице, което се е регистрирало за обучение по поне един от горните начини, се счита за Участник. 

2.3. Участникът може да анулира регистрацията си за обучение, като уведоми координатора на 

обучението ( имейл/SMS) не по-късно от 5 работни дни преди началото на обучението. 
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2.4. Ако не уведомите за неучастието си в обучението до 5 работни дни преди началото на 

обучението, платените пари за него няма да бъдат възстановени или, ако фактурата представена за 

плащане е неплатена, Участникът трябва да я плати. 

2.5. Броят на участниците е ограничен. В обучението участват първите лица, които се регистрират за 

съответното обучение. В случай, че липсва място за конкретно обучение, Организаторът предлага 

на Участника друга дата, така че всеки да може да участва в желаните обучения. 

 

3. Защита и обработка на лични данни 

3.1. Интер Карс България  признава значението на защитата на личните данни за участниците в 

организираните от нея обучения и други, наричани по -долу субекти на данни, и се задължава да 

зачита и защитава поверителността на всеки субект на данни. 

3.2. Тези условия и правила са свързани със защитата на личните данни, заедно със съобщението за 

поверителност на Организатора до вас и вашите представители (служители и други упълномощени 

лица, които се регистрират за обучение). По -долу в тези правила Интер Карс България  обяснява и 

информира за това как се обработват личните данни и какви права имате Вие и Вашите 

представители. 

3.3. Когато обработва лични данни, Интер Карс България спазва всички правни актове, 

регламентиращи защитата на личните данни, инструкции на компетентните органи, както и 

стандартите и процедурите, установени в групата Inter Cars, като гарантира, че личните данни се 

обработват точно, справедливо, законно, прозрачно и сигурно. 

3.4. Администратор на лични данни - Интер Карс България , електронна поща: 

intercarsbg@intercars.eu, тел. +359 2 4193659. Дружеството е назначило лице, отговорно за защитата 

на личните данни, с което може да се осъществи контакт на посочените контакти. 

3.5. Когато се регистрирате за обучението, вие предоставяте лични данни доброволно. 

Организаторът трябва да ги управлява, за да ви предоставя услуги за обучение, да води записи на 

участниците, да издава фактури за плащане, както и да издава сертификати за обучение на 

участниците, да информира за времето на обучението и свързаните с него промени (правно 

основание: обработката е необходима за изпълнение на договора; и изпълнение на законовото 

задължение, приложимо за Организатора). Ако не предоставите лични данни, Организаторът няма 

да може да ви регистрира за желаните обучения и да ви предостави необходимите услуги за 

обучение. 

3.6. В отделни случаи Организаторът може да прави снимки и / или видеоклипове на Участниците 

в обучението по време на обучението, както и да публикува снимки и / или видео материали на 

своя уебсайт и / или в публикувани каталози. Фактът, че ще бъдат направени снимки и / или 

видеоклипове и такива материали ще бъдат публикувани се посочва в известието за обучението. 

Ако е необходимо в съответствие с изискванията на приложимите правни актове, Организаторът 

ще поиска допълнително съгласието на Участниците и / или други лица, участващи в обучението, 

относно използването на техните изображения и / или други лични данни. 



3.7. Получатели на лични данни, обработвани от Организатора, са служителите и преподавателите 

на Компанията, както и наетите от Организатора трети страни, които предоставят услуги (извършват 

дейности) на Организатора и съвместно обработват вашите данни от името на Дружеството като 

администратор на данни. Личните данни на Участниците могат да бъдат предавани на Лекторите с 

цел предоставяне на информация за Участниците в обучението, както и за издаване на сертификати 

за обучение на Участниците. Също така, в предвидени от законови актове случаи, в изпълнение на 

своите законови задължения, Организаторът може да предостави Вашите данни на съответните 

държавни институции. 

3.8. Организаторът съхранява обработваните лични данни не по -дълго от изисквания от целите за 

обработка на данни или предвиден от закона срок. 

3.9. Вие, като субект на данни, имате право да поискате от Организатора да предостави достъп до 

обработваните от Вас лични данни, да поискате тяхното коригиране или изтриване, или да 

ограничите обработката , както и правото да възразите срещу обработката, и правото на 

преносимост на данни. 

3.10. Правото да поискате изтриване на данни, правото да ограничите обработката на данни, 

правото на преносимост на данните и правото да възразите срещу обработката на данни не са 

абсолютни и законът може да предвиди допълнителни условия за тяхното прилагане. 

3.11. Ако сте загрижени за действията / пропуските на Организатора, поради които смятате, че 

изискванията на законодателството за защита на личните данни може да не бъдат спазени, можете 

да се свържете с Организатора по всяко време по удобен за Вас начин. 

3.12. Ако проблемът с Организатора не може да бъде разрешен, имате право да се обърнете към 

Държавната инспекция по защита на данните, която отговаря за надзора и контрола на 

законодателството за защита на личните данни. 

 

4. Обучение 

4.1. Настоящият график на обучение с цени на обучение и други условия е публикуван на уебсайта 

на Организатора https://bg.intercars.eu/. 

4.2. В допълнение, Организаторът може да напомни на Участника по имейл и / или телефон (SMS), 

че лицето се е регистрирало за съответните обучения. 

4.3. Удостоверения за обучение се издават на всички участници, които са участвали в обучение, за 

което е предвидено издаване на сертификати. Сертификатите се издават веднага след обучението 

но не по -късно от три месеца, те се изпращат на Участниците и / или техните работодатели (когато 

Участникът е изпратен на обучението от неговия работодател). 

4.4. След всяко обучение на Участниците се предоставя за попълване анонимен въпросник за 

оценка на обучението, който цели да оцени програмата за обучение, качеството на обучителните 

услуги, както и други предимства и недостатъци на обучението. 

4.5. Учебните материали, предоставени на Участниците по време на обучението, са защитени с 

авторски права. Тяхното копиране и разпространение е забранено. 



4.6. Участникът трябва също да спазва допълнителните правила, определени от Организатора и / 

или лектора в началото на обучението. Организаторът си запазва правото да отстрани Участника от 

обучението, ако Участникът не спазва тези правила. 

 

5. Условия за плащане 

5.1. Организаторът организира два вида обучения: платено и безплатно. Информация за това дали 

обучението е платено или не е дадена в конкретната обява за организираното обучение. 

5.2. Цените на платеното обучение, посочени в обявите, са без ДДС. 

5.3. Освен ако в обявата не е посочено друго, публикуваната цена на конкретно обучение включва: 

услуги на преподавател, учебни материали, издаване на сертификат, превод (ако обучението не е 

на официалния език) кетъринг (кафе паузи и обяд). Настаняването (ако е необходимо) и 

пристигането до мястото на обучение се поема от Участника. 

5.4. Участниците, - клиенти на Интер Карс България , трябва да платят представените за плащане 

фактури в сроковете и в съответствие с процедурата, посочена в договорите за покупко -продажба, 

сключени между тях и Интер Карс България . 

5.6. Участниците, които не са купувачи (клиенти) на Интер Карс България, трябва да платят 

представените за плащане фактури не по -късно от началото на обучението, за което са се 

регистрирали. 

 

6. Промяна на програмата и датата на обучение 

6.1. В случаите, когато преподавателят, поради непредвидени причини, не е в състояние да проведе 

обучението на определената дата поради незапълнена група Участници или по други обективни 

причини, Организаторът си запазва правото да промени датата на обучението, като информира 

предварително Участниците. 

6.2. Организаторът също така си запазва правото да отмени или отложи обучението по причини 

извън контрола на Организатора. Когато обучението е отменено, Организаторът възстановява 

сумата, платена за обученията на Участниците. 

6.3. Организаторът има право да прави промени в програмата за обучение и да смени 

преподавателя. 

6.4. Участник, който не е съгласен с промените в програмата за обучение, лектор и / или дата, има 

право да отмени регистрацията си за съответното обучение и да поиска от Организатора 

възстановяване на заплатената сума за обученията. 

6.5. Организаторът информира Участниците за всички промени по имейл и / или телефон (SMS 

съобщение или обаждане). 

 



7. Жалби 

7.1. Участникът има право да подаде жалба, ако обучението не съответства на програмата за 

обучение, както и ако има други претенции, свързани с предоставените обучителни услуги. 

7.2. Жалбите трябва да се подават по имейл на електронна поща mnedkov@intercars.eu, не по-късно 

от 14 календарни дни от края на обучението. Последващите оплаквания няма да бъдат 

разглеждани. 

7.3. Жалбата трябва да съдържа данните на Участника (име, фамилия, данни за контакт, както и 

името на компанията, изпратила Участника на обучението), името и датата на обучението, 

подробно описание, обосновка на жалбата и изискване към Организатора. 

7.4. Организаторът разглежда жалбата на Участника и изпраща отговор на нея не по -късно от 30 

календарни дни. 

7.5. Жалби от участници, които не са платили обучението, няма да бъдат разглеждани. 

 

 

 

Последна актуализация: 04.10.2021 
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