
 
Безплатно отказване на заявката за участие до 2 седмици преди обучението. 
50% фактуриране от стойността на обучението при отказване на заявката за участие до 1 седмица преди обучението. 
100% фактуриране от стойността на обучението при отказване на заявката за участие по-малко от  1 седмица преди обучението. 
 

 

 

Заявка за  участие в техническо 
обучение на Bosch 

*Цели на обработката на лични данни: Предоставените от вас лични данни помагат на Роберт Бош ЕООД да персонализира 
вашата заявка за обучение. Роберт Бош ЕООД ги използва за необходимата вътрешна обработка на заявката ви за обучение, 
предоставянето на услугата, за издаването на сертификат и за осъществяване на процеса на плащане. Личните ви данни се 
разкриват изключително и само на сътрудници на група Бош и нейни контрагенти за обработка на плащанията. По ваше желание 
можете да получите информация за обработката на вашите лични данни. Освен това имате право на поправка, блокиране и 
заличаване на тези данни в съответствие със законовите разпоредби. За да се възползвате от тези свои права е необходимо 
само да изпратите неформално съобщение по имейл или по поща на следния адрес: Роберт Бош ЕООД, Направление 
Автомобилно оборудване, бул. Черни връх 51Б, FPI бизнес център, 1407 София или по имейл contact@bg.bosch.com.  Забележка: 
При изтриване на данните информация за посетени обучения вече не може да бъде давана.  

 

** Вашият адрес и имейл ще бъдат съхранявани и използвани за изпращане на информация за нашите курсове за обучение и 
други услуги на Обучителния център на Роберт Бош ЕООД. Личните ви данни се разкрива изключително и само на сътрудници 
на група Бош. Ако не искате да получавате повече информация, достатъчно е да изпратите неформално съобщение по имейл 
или по поща на следния адрес: Роберт Бош ЕООД, Направление Автомобилно оборудване, бул. Черни връх 51Б, FPI бизнес 
център, 1407 София или по имейл contact@bg.bosch.com 

 
 
 
 
 
АВТОСЕРВИЗ:       
                                                                             
Име/фамилия на участника:……………………………………………………………. Фирма: …………………………………………………..  
Нас. Място:………………………………………………………Служебен  тел: ……………………………………………………………………... 
Служебен e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 Да, давам съгласието си, личните ми 
     данни да бъдат електронно    
     съхранявани и обработвани.* 
 
 

 Да, искам да получавам информация за 
други курсове и услуги на Обучителния 
център на Роберт Бош ЕООД.** 

 

 Обученията в София са без включена нощувка.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/подпис на участника  _______________________________________________________ 
 

 
Търговец, чрез който ще се фактурира обучението:  
 
Фирма____________________Нас. място_______________ Лице за контакт______________ 
 
Служебен тел_______________________ Подпис/Печат: ______________________________ 
 
 
Изпратете заявката на  Tihomir.Georgiev@bg.bosch.com   или training@bg.bosch.com 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА BOSCH ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 2020 Г. 
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