Приложение 6
Декларация–съгласие за обработване на лични данни
от субект на лични данни

Подписаният (ната): (трите имена)……………………………......., ЕГН….........................
Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие Администратора 38 ОУ
„Васил Априлов“, гр. София, да обработва личните ми данни данни при условията
на Общия регламент за защита на личните данни, чрез автоматизирани системи
и/или на хартия с цел – участие в конкурс за избор на изпълнител, осъществяващ
извънкласни дейности в 38 ОУ.
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето
съгласие, са: три имена/данни за фирмата, ЕГН/ЕИК/Булстат, адрес, данни от лична
карта, банкова сметка, лични данни на педагогическите специалисти, които ще
осъществяват извънкласните дейности.
- Достъп до личните ми данни ще имат: директор на училището и комисията,
провеждаща конкурса.
Запознат(а) съм, че личните ми данни са предоставени за участие в конкурса,
обявен от 38 ОУ „Васил Априлов“ от момента на подаването на документите за
участие в конкурса и ще бъдат съхранявани от Администратора за срок от 2 г. След
изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат унищожени.
Съгласен(на) съм личните ми данни да бъдат обработвани от: директора на
училището и комисията, провеждаща конкурса.
Запознат(а) съм , че след изтичане срока на съхранение личните ми данни ще бъдат
унищожени без забавяне по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото
от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:
А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа
следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни,
получателите на данни, срокът на обработване.
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които
са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния
орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи
обработването на личните ми данни:
-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в
който администраторът да провери точността на личните данни;

- когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да
бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции;
- когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на
данни.
Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без
ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и
записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети
лица/обработващи
лични
данни,
на
които
е
предоставил
данните);
Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу
обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за
това;
Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми
данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред
компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение
сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за
естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му,
както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в
случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;
И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични
данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора
лично и писмено на адреса на 38 ОУ „Васил Априлов“- гр.София,1504, ул.“Шипка“
40, или на електронен адрес aprilov_38ou@abv.bg.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни.
Декларатор:.........................................
(подпис)
Имена: ................................................
Дата: ...................................................

