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ДЕКЛАРАЦИЯ 

СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

ДЕТЕ/УЧЕНИК (декларацията се попълва от родителя/настойника) 

 

С настоящата декларация долуподписаният: …………………………………………… 

………………………………………….. /три имена/ ЕГН: …………………………………… 

адрес:…………………………………………………………………………………………………… 

телефонен номер: ……………………………… . имейл: …………………………………………..,  
в качеството си на родител/настойник/попечител на: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………. 
/информация за детето/ученик; трите имена/ 

дата на раждане ……………………………………………… адрес: ………………………..……… 

……………………… ………………………………………………………………………………….  
  

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че давам съгласие за обработване на предоставените от мен лични данни на 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч, 

при условията и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи 

обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия 

от 25 май 2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016г.  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 

(Общ регламент относно защитата на данните). 

 

Съгласието за обработването на личните данни, включва и е относимо за всяко 

действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните 

ми данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, 

съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или 

комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване с цел предоставяне на заявената от 

мен услуга и/или изпълнение на нормативно регламентирани действия. 

 

Срокът за съхранение на предоставените лични данни е съгласно действащото към 

момента законодателство, в съответствие с заявената административна услуга. 
 

Запознат съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни, 

по всяко време. 

 

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до 

коригиране или изтриване на предоставените от мен лични данни или ограничаване на 

обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на 

преносимост на данните. 
 

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без 

да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде 

оттеглено. 
 

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорния орган – 

Комисията за защита на личните данни. 
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Информиран/а съм, че предоставянето на личните данни е нормативно изискване, 

необходимо за изпълнение на заявената от мен дейност. 
 

Известно ми е, че непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна, 

може да доведе до прекратяване на административното производство, тъй като не могат да 

бъдат изпълнени законовите изисквания. 
 

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано взимане на 

решения, включително профилиране, по отношение наличните данни. 

 

Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна в 

личните данни. 
 

Запознат съм с целите на обработването, за които са предназначени личните данни: 
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – 

област Ловеч  в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 

от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение 

на лични данни въз основа на нормативно установени задължение е/или в изпълнение на 

задачи от обществен интерес в съответствие и с Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

 

 

 


