
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

 
 
 

С настоящата декларация долуподписаният:  
 

…………………………………………………………………………………… ЕГН: ………………………… 

/трите имена/  

адрес: ………………………………………………………………. тел. номер: ……………… имейл: …………… 

 

В качеството си на родител/настойник/попечител на: 

 

  ………………………………………………………………………………….. ЕГН ………………………… 

/ трите имена на ученика/  

адрес: ………………………………………………………………. тел. номер: ……………… имейл: …………… 
 

 

ДАВАМ ИНФОРМИРАНОТО СИ СЪГЛАСИЕ: 
 

Моите и на детето ми лични данни да бъдат задължително събирани, съхранявани и обработвани, 

което ПТГ – Варна е задължено да изисква като администратор по нормативен акт. 
 

1.  Запознат съм, че личните данни ще бъдат използвани съгласно нормативните документи за изпълнение 

на официалните правомощия на институцията. 
 

2. Запознат съм, че обработването ще се извършва чрез събиране, сканиране, преснемане, записване, 

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване при спазване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и 

прозрачност. 
 

3. Запознат съм, че личните данни ще се съхраняват по следния начин: на хартиен носител, електронен 

формат и електронен формат чрез трансфер според законовите изисквания за защита на данните и се 

съхраняват в срок съгласно номенклатурата на делата в ПТГ - Варна. 
 

4.  Запознат съм, че имам право да получа информация за съхраняваните мои и на детето ми лични данни по 

всяко време, че имам право на достъп до тях и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране или 

изтриване съгласно нормите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на 

СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
 

5.  Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяко промяна в личните данни. 
 

6. Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на 

личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България. 
 

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и 

гарантирам верността на посочените данни. 
 
 
 
 
 
 

РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК/ПОПЕЧИТЕЛ: ………………………  

(подпис) 

   

  Дата:…………………….. 


