ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията
по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
Долуподписаният/ата…………………………………………………………………,
на длъжност……………………………………………………………………………,
с настоящото декларирам, че:
1. ЗАПОЗНАТ/А СЪМ, че “поверителна информация” е всяка делова информация
за/относно дейността на община Долни чифлик и Звено за предоставяне на
мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда,
административна документация и документация, свързана с предоставяните
административни услуги, документация за обществени поръчки, проекти, служители
и данни относно тях, сключени договори между община Долни чифлик и други
страни, финансова и счетоводна информация, информация за административноорганизационни структури, организация на работа, взаимоотношения и обратна
връзка с други публични органи, контрагенти, граждани на общината и др., както и
всяка друга информация, до която имам достъп, или такава, която ми е станала
известна в процеса на трудовото/служебното правоотношение или по друг начин,
или която е създадена като резултат от или във връзка с изпълнение на
трудовите/служебните ми функции, включително информация за обработвани
лични данни на общински служители, граждани на общината и трети лица,
както и всички документи, съдържащи такава информация, както и всяка друга
неупоменaта информация, която се отнася до дейността на община Долни чифлик
и Звено за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в
домашна среда,и представлява служебна тайна.
2. ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ да не използвам за лично облагодетелстване информация,
придобита във връзка с изпълнението на трудовите/служебните ми функции.
3. ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ да пазя, да не разкривам, пряко или непряко, да не
разгласявам, да не използвам за себе си или за трети лица, да не предоставям по
какъвто и да е начин и/или под каквато и да е форма, директно или косвено,
поверителна информация на трети лица, станала ми известна по повод
трудовото/служебното ми правоотношение с община Долни чифлик, с изключение
на случаите, когато разкриването на тази информация е разрешено или изискуемо от
закона.
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