
ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 " Теменужка “  - ОБЩИНА  ВАРНА 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИКЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

С настоящата декларация долуподписаният/а: 

Родител /три имена/:………………………………………………………………………… 

Родител /три имена/:…………………………………………………………………………. 

Адрес:………………………………………………………………………………………….  

В качеството си на родител/настойник на:  

Три имена:……………………………………………………………………………………… 
ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ, моите лични данни и на детето ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани 

за цели,  необходими за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични 

данни,съгласно задължителните нормативни документи за образователните институции -записване, 

отписване,преместване на детето,отчитане на отсъствия в системата  НЕИСПО на МОН,данни за заплащане на такси и 

депозити,издаване на удостоверение за завършена подготвителна група; попълване на информация в дневник ,воден 

от педагогическите специалисти,както и записване  в Книгата за подлежащите на задължително обучение , водене на 

документация от медицинските лица на ДГ. 

Личните данни ще се използват само докато се изпълняват посочените цели. Данните няма да се предават на трети 

страни. Тези данни ще бъдат предадени само на правителствени / държавни институции и органи в рамките на 

задължителните национални правни разпоредби .Запознат/а съм с категории на обработвани лични данни за  

родители /настойници: ЕГН/ЛНЧ, имена, трудов статус,образование, работодател, служебен телефонен номер, адрес 

по местоживеене, адрес за електронна поща, личен телефон. 

Запознат/а съм с категории на обработвани лични данни за  дете:ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане,  адрес, личен лекар 

на детето и телефон на личния лекар. 

 Запознат/a съм, че личните данни ще бъдат използвани и обработвани от: длъжностни лица от ДГ№4, съгласно 

Регламент (ЕС)2016/679 ; държавни институции -Община Варна, МОН, РУО, РЗИ, НАП, Социално подпомагане, 

РПППЦ, на територията на Република България,на законово основание. 

В случай на тормоз и домашно насилие, данните ще се предоставят на МВР, Прокуратура, Закрила на детето и 

Социални служби, на територията на Република България.  

Запознат/a съм, че личните данни ще се съхраняват по следния начин: на хартиен и електронен носител ,  

поддържане на регистър на данните, начина на отразяване на всяка промяна в регистъра, според законовите 

изисквания за защита на данните. 

Срокът на съхранение на личните данни се определя съгласно изискванията на ЗПУО, Наредба№8 от 11.08.2016 г. и 

Наредба за реда за организирането, обработването,експертизата, съхраняването и използването на документите  в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции и ще бъдат унищожени: на хартиен носител-

механично, на електронен носител-чрез заличаване. 

Запознат/a съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочените администратори на лични данни  

ДГ№  4.  

Давам съгласието си за публикуване на снимки с детето ми  в сайта и фейсбук страницата на 

детската градина 

Запознат/a съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право 

на достъп до личните данни, и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране, изтриване или да бъда 

забравен.  

Запознат/a 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 със заявление или по 

електронен път,  на следните контакти: ДГ №4 гр.Варна, ул. „Шейново “№18 , ел.адрес: temenujka_4@abv.bg. 

Запознат/a 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. 

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

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните данни свободно, съгласно волята си, с  

изричното ми съгласие и гарантирам верността на посочените данни. 

 

                                                                              

                                                                                 Декларатор…………………………/подпис…………… 

Дата:……….                                                       

                                                                           

Декларатор…………………………/подпис…………… 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


