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Вх. №…………./…………….2019 год. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информираност и  съгласие за обработка на лични данни 

Долуподписаният/ната......................................................................................................... ........................................, 

след като бях запознат/а с правата ми на субект на лични данни, съгласно уредбата на  Регламент 2016/679 на ЕС и 

на Съвета  от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни, Законът за защита на лични данни и другите вътрешни актове на 

Република България, и се запознах с Вътрешните правила на Детска градина № 11 „Знаме на мира“, град Перник, за 

мерките и средствата за обработване и защита на лични данни, в качеството ми на  Родител/Настойник на: 

………………………………………………………….. от ……….. група, изцяло по установения в тях ред и форма: 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

1.Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани по законоустановените способи и основания лични 

данни, отнасящи се до детето и неговите родители /настойник, ще се обработват по силата на нормативния акт, 

който изисква тяхното обработване, по силата на чл. 6, ал.1, т.1, б. б-е от Регламент 2016/679, по установените за 

това правила или на основание на даденото  съгласие в настоящата декларация с цел обучението, възпитанието и 

социализацията на детето по време на целия му престой в Детска градина № 11 „Знаме на мира“, град Перник. 

 

2.Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на  

администратора на лични данни и/.или на електронен адрес – град Перник, ул. „Лом“ № 1, тел. 0885656118, 

електронен адрес – dg11pernik@gmail.com 

 

3.Задължавам се да уведомя детето и другия родител за предоставените от мен лични данни и за правата им 

по Регламент  2016/679 и ЗЗЛД. 

  

4.Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните или наличието на законови основания за събирането им;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

- получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.  

- Правото ми да оттегля даденото съгласие за обработване на предоставени въз основа на съгласието ми лични 

данни, правото ми на жалба срещу незаконосъобразно и нецелесъобразно обработване на лични данни, правото ми 

на информиране за процеса на обработка и съхранение на събраните лични данни.  

 

5.Доброволно и информирано давам изричното си съгласие ДГ № 11 „Знаме на мира” да обработва личните 

данни на детето ми през време на обучението му в Детската градина, чрез автоматизирани системи и/или на хартия с 

цел:  

-  попълване на необходимата документация в градината; 

-  възможност за връзка между родител и персонала на детската градина; 

-  опазване живота и здравето на детето; 

-  оказване на личностна подкрепа. 

 

6.Уведомен(а) съм, че категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на законовите 

изисквания или на моето съгласие, са: 

6.1. Физическа идентичност:  
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- лични данни на детето – ЕГН, дата на раждане, месторождение, пол, националност, постоянно и обичайно 

местоживеене; 

- обучение –група, форма на обучение, вид; 

- други данни - записан в книгата за подлежащите, издадени документи; 

6.2. Икономическа идентичност: 

- данни за родителите – имена на родители, ЕГН, постоянно и обичайно местоживеене, професия, служебен телефон, 

образователно ниво, месторабота, длъжност, служебен адрес, телефон за връзка, имейл. 

6.3. Здравна идентичност,  

- здравно състояние на детето – особености, прекарани заболявания, алергии, заболявания или наблюдавани 

отклонения в здравословното състояние на лицето; 

- личен лекар – име и фамилия, специалност, телефон за връзка, мейл. 

6.4. Други, допълнителни данни: 

 - СОП, ресурсно подпомагане, предишна детска градина, здравно осигуряване. 

- данни необходими по силата на нормативен акт с оглед постигането на целите на администратора по осигуряване 

на обучението, възпитанието и социализацията на детето по време на престоя му в градината. 

 

7.Достъп до личните ми данни и на детето ми ще имат: учителите и служителите в Детска градина № 

11„Знаме на мира”, служители в РУО – Перник и МОН, както и други органи, което въз основа на закона имат 

правото да ги получават; 

 

8.Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от постъпване  на детето в  Детска градина № 11 „Знаме 

на мира“ за срок до 5 години след като детето напусне детската градина; 

 

9. След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред: 

- данни на хартия – чрез архивиране или нарязване с шредер - машина; 

- електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни. 

 

10.Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на: 

-  достъп до личните ми данни; 

-  коригиране (ако данните са неточни); 

-  изтриване (право „да бъда забравен“); 

-  ограничаване на обработването; 

-  преносимост на личните ми данни между отделни администратори; 

-  възражение срещу обработването на личните ми данни; 

-  жалба до надзорен орган; 

-  да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, 

което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна 

степен; 

-  защита по съдебен или административен ред в случай, че правата ми на субект на данни са били нарушени. 

 

Известна ми е отговорността за невярно деклариране. 

 

Дата: ............................. 2019 година 

Град Перник 

 

Декларатор:................................................  

(подпис) 

Имена:......................................................... 

 


