ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДУШО ХАДЖИДЕКОВ”
 ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.”БОГОМИЛ”32,  633 863; 631 728 ;
факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ДЕТЕ
Аз, долуподписан/ият/ата
...............................................................................................................................
в качеството ми на родител/настойник на детето
........................................................................................................................
обработвани
от
ОУ“Душо
Хаджидеков“-гр.Пловдив,
ул.“Богомил“№32, с адрес на електронна поща ouhadjidekov@abv.bg,
последното наричано накратко „администратор“,
С настоящата декларация и от името на детето декларирам,
1. Предварително съм информиран от администратора, съгласно
разпоредбите на чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита
на данните /ЕС/ 2016/679 от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г.,
включително и за всички права, които детето има, като субект на
данни, в това число и „правото му на възражение срещу
обработване“ на личните му данни, съгласно същия Регламент и
Закона за защита на личните данни
2. Запознах се и приемам политиките за защита на личните данни на
администратора.
3. На база предоставената ми информация, изразявам съгласието си –
администратора, да обработва от свое име следните лични данни на
детето:
3.1. трите имена
3.2. ЕГН
3.3. дата, година и място на раждане
3.4. Специфични здравословни проблеми на детето
3.5. Настоящ адрес
3.6. Личен лекар- име и телефон
3.7. Данни за родителите/настойниците- трите имена, ЕГН, телефони
и адреси на електронната поща и по местоживеене
4. Съгласен съм при обработването на така изброените лични данни,
достъп до същите да имат и трети лица-получатели-обработващи, от
името на администратора и/или администратори, обработващи ги от

свое име, така както тези получатели са изброени в Политиките за
защита на лични данни на администратора
5. Обработването на личните данни на детето ще се извършва
поотделно или заедно за следните установени от администратора
цели:
5.1. за вътрешна употреба
5.2. за издаване на удостоверителни документи пред други държавни
органи и институции.
5.3. За издаване на удостоверителни документи за завършен клас,
степен и др.
6. Информиран съм и съзнавам, че предоставеното с настоящата
декларация съгласие може да бъде оттеглено от името на детето, по
всяко време, без това да засегне законосъобразността на
обработването на личните му данни, извършено преди това на
основание даденото от негово име съгласие.
7. Настоящето съгласие изявих, подписах и предадох на
администратора от името на детето, на посочената дата, свободно и
доброволно, без наличие на каквато и да е принуда от страна на
администратора и/или наличие на крайна нужда, съзнавайки напълно
правните последици на изразената от мен воля от името на детето.
Дата...............

Подпис ..................................

……………………………………………………………………………………………………
/изписани трите имена собственоръчно/

