ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ

С настоящата декларация долуподписаният/та:
Три имена
ЕГН
Адрес
Телефонен номер
Имейл
В качеството си на родител/настойник/попечител на детето / ученика:
Три имена
ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ за следното:
1. Личните данни на детето ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за следната цел: ꙱ ДА,
образователно-възпитателния процес и всички произтичащи от това дейности от дата ꙱ НЕ
......................, във връзка с Инструкцията за използване на информационните системи,
изготвена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016г. 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 (по-долу само „Регламент
2016/679“ или
„ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, само
докато детето ми е ученик в ПГ по дървообработване „Георги Кондолов, и данните му могат
да бъдат съхранявани, съгласно Инструкцията на Професионалните гимназии за защита на
личните данни.
2. Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно
волята си, и гарантирам верността на посочените данни.

꙱ ДА,
꙱ НЕ

ЗАПОЗНАТ СЪМ, че:
3. личните данни ще бъдат използвани от ПГ по дървообработване „Георги Кондолов“ на
територията на Република България, гр. Бургас, кв.Акации, ул Беласица
4. личните данни ще се съхраняват по следния начин: на хартиен и електронен носител, според
законовите изисквания за защита на данните в срок от приемането на детето в училище до
неговото напускане
5. имам право на всички конкретни права по Регламента, като: да получа информация за
съхраняваните лични данни по всяко време, достъп до личните данни и че по всяко време
мога да поискам тяхното коригиране или изтриване, както и в случай, че няма отделна
декларация относно правото да бъдеш забравен.

6. личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични данни, а
именно: ПГ по дървообработване „Георги Кондолов“ , град Бургас

7. Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на
детето частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора по
следния начин: писмено искане на следните контакти: pg_darvoobrabotvane@abv.bg, гр.
Бургас, кв. Акации, ул. Беласица, тел.056/849080

8. 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.

Дата: ...................................

РОДИТЕЛ / НАСТОЙНИК / ПОПЕЧИТЕЛ:

.............................
/ подпис/

