136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
СОФИЯ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”; ТЕЛ. 02/82117053; e-mail:
l.karavelov@dir.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ HА ЈІИЧНИ ДАННИ НА
УЧЕНИК
(декларацията се попъпва от родител на дете)
С настоящата декларация долуподписаният:
................................................................................................................................................
(три имена)

Адрес.....................................................................................................................................
тел ефонен номер...................................................
:
'
В качеството си на родител/настойник/попечител
На.....................................................................................................................................
дата на раждане...................................................…………..клас ............................................................
.

(информация за детето – ученик; три имена)

адрес …………………………………………………………………………………………..
ДАВАМ СЪГЈІАСИЕТО СИ
личните данни на детето ми да бъдат събирани и съхранявани зa законосъобразно обработван на лични
данни:
1. Запознат съм, че личните данни ще бъдат използвани 136 .OCHOBHO УЧИЛИЩЕ “ЈІЮБЕН KAPABEJIOB”
СОФИЯ - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" и Министерство иа образованието и науката
2. Запознат съм, че обработването ще се иsвършва чрез автоматични или други средства като
събиране,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 имам право да получа информация за съхраняваните лични данни, мой и на детето ми,по
всяко време, че имам право на доcтьп до лични данни и че по всяко време мога да поискам тяхното
коригиране или изтриваве
4. Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна в личните данни да
детето.
5. Запознат съм, че личните данни ще бъдат обработвани от посочения тук администратор на лични данни, а
именно: 136 .OCHOBHO УЧИЛИЩЕ “ЈІЮБЕН KAPABEJIOB” СОФИЯ - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" и
Министерство иа образованието и науката
6. Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на дeтeтo частично,
или изцяло по всяко .време, за което следва да уведомя администратора по имейл на 1.karavelov@dir.bg
и на адрес: СОФИЯ - РАЙОН :„ВЪЗРАЖДАНЕ“ бyл. .Димитр Петков" №116 тел.02/821 -70 -53, 02/821 -70 88
Запознат съм с доброволния характер на предоставянето на даниите и последиците от отказа на
предоставянето им;
7. Давам съгласието си ученикът ................................................................................................ да бъде сниман с
учебна цел на тържествата, дейности по проекти и подобни училищни мероприятия.
8. Съгласен съм да ми бъдат взимани лични данни при пропусквателния режим в училище
9. Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняваието на лични
данни пред Комисия за защита на личните дaннии, която е надзорен орган в Република България.
Декларирам, че давам своето согласие за обработваве лични данни свободно, съгласно волята си и гаранирам
достоверност на посочените данни.
Дата:.............................

Гр. София

РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК: ............................................

(три имена)

