
 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „ТЕМЕНУЖКА" ГР. ВАРНА  

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

съгласно чл.13 от ОРЗД 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА  

 

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ДАННИ 

Име и адрес на администратора на лични данни 

Име: Детска градина № 4 "Теменужка“  – град Варна 

Адрес: гр. Варна, ул. „Шейново“ № 18 

Тел.: 052 460-126, е-mail: temenujka_4@abv.bg 

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Тел: 052 052 460-117, e-mail: darinageorgieva788@abv.bg 

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към 

нашето длъжностно лице по защита на личните данни. 

ЗА КАКВО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

ДГ № 4 обработва лични данни на деца и родители въз основа на законови задължения за конкретни цели 

свързани с дейността и функциите на образователните институции, а именно: 

 За кандидатстване, прием в детска градина; 

 За записване на децата в детската градина; 

 За плащане на такси и ползване на преференции; 

 За попълване информация в дневника на групата, дневника за подлежащи за предучилищна 

подготовка, подаване данни към МОН, РУО и други институции определени в нормативен акт;  

 За изготвяне на детско портфолио, отразяващо интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие на всяко дете 

 За осигуряване на обща и допълнителна подкрепа  

 За преминаване на диетично хранене по медицинско предписание; 

 За издаване на удостоверение за задължителна предучилищна подготовка; 

 С предоставено от Вас съгласие ние обработваме и лични данни свързани с фотографии в 

инициативи на детската градина с рекламна цел, промотиране дейността на детската градина, проектна 

дейност, изработка на поздравителни картички, календари и др. Необходимо е вашето съгласие, за да може 

по имейл или други електронни средства детската градина да дава информация за специфични за детето и 

групата съобщения. 

КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ 

1. Персонални данни на родител и дете. 

1.1. За децата 

 физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен адрес, месторождение; 

 здравна идентичност - здравна амбулаторна карта, решение на ТЕЛК  при ползване на 

предимство и при ползване на преференции при плащане на такси, решение на ЛКК- при индивидуален 

режим на хранене, данни на личен лекар – име и телефон за връзка. 

1.2. За родителите  

 физическа идентичност – трите имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес; 

 трудова дейност – месторабота; 

 семейно положение; 



 

 данни за здравето – ТЕЛК, НЕЛК - при ползване на преференции и предимства. 

2. Данни за контакт. 

3. Фотографии. 

4. Видеозаснемане. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Това могат да бъдат: 

1. Служители на нашата институция. 

2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини). 

3. Организации, обработващи данни от наше име 

4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално 

управление по образование. 

5. Общинска администрация  

6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално 

подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от 

законова разпоредба. 

7. Отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. 

8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност 

(напр. организиране на екскурзии, наблюдения, посещение на културни мероприятия, допълнителни школи 

на територията на детското заведение и др.). 

 

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ИНСТИТУЦИЯ 

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция. 

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас: 

 В съответствие с нашите законови задължения; 

 До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице 

сключен договор; 

 Във връзка с възможен иск или защита в съда; 

 

ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ 

ДАННИ 

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас: 

1. Достъп до личните Ви данни. 

2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни. 

3. Ограничаване на обработването им. 

4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни. 

5. Преносимост на данните.  

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН 

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита 

на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство. 

Директор: ………………………… 

  / Н.Славчева/ 


