
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за 

Съгласие на родител за обработване на лични данни на деца за образователни цели 

Учебна 2018/ 2019 година 

Долуподписаните 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………(имената на родителите) даваме своето съгласие на СУ „Васил 

Априлов“ град Долна Митрополия за обработка на лични данни на детето 

……………………………………………………………………,ЕГН……………………….,на възраст 

………….., в това число и снимки, видеоклипове да бъдат използвани за извършване на училищните 

дейности (нерегламентирани в ЗЗДЛ) и с цел представяне на училището, както и включени в 

материалите на училището.  

Запознати сме,че личните данни ще се съхраняват според законовите изисквания за защита на 

данните. 

Запознати сме с: 

 Целта и средствата за обработка на личните данни, а именно снимки и видеоклипове качени 

на сайта на училището на детето с рекламна цел; електронни медии; лично досие; отбелязване 

на тържества и други мероприятия. 

 Всички лични данни ще бъдат съхранявани за период в съответствие с изискванията на ЗПУО; 

Наредба №8 от 2016 година за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищно образование. 

 Доброволният характер за предосвянето на данните  последиците от таза за предоставянето 

им; 

 Правото ни на достъп и коригиране на събраните данни; 

 Правото да оттегля съгласието си 

 Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните 

 Правото ми на възражения във връзка с обработването на личните данни пред Комисия за 

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

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

данни на детето ми 

 Декларирам,че даваме своето съгласие за обработване на личните данни свободно, съгласно 

волята си и декларирам верността на посочените данни. 

 Запознати сме, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на 

лични данни, а именно: Цветанка Маринова Митева Директор в СУ „Васил Априлов“ 

сл.телефон:  06552-2079 ; 06552-2342 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Дата: …………………….                                       ДЕКЛАРАТОРИ: 1………………………. 



гр./с/……………………..                                                                       2……………………….                      


