
                            61 ДГ „ШАРЕНО ПЕТЛЕ“ 

 
      1574 гр. София, р-н Слатина ,  ул. ”Камчия ”№ 1, ( 02/ 870 93 77, e-mail: dg61@mail.bg 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за съгласие  за обработване на лични данни на дете за образователни цели 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………..…………………. 

в качеството на родител на ………………………………………………………………………….……                                                         

на възраст    . . . . . . 

 

Давам своето съгласие данните на детето ми да бъдат използвани  за записване на детето в 

ДГ № 61 и  за обработване на данните   в документите и материалите на  ДГ №  61 „ Шарено петле“, 

съгласно ЗПУО. Запознат съм, че личните данни ще се съхраняват по следния начин: в досието на 

детето; в архива на градината, според законовите изисквания за защита на  данните. 

1. Запознат/а съм и  давам съгласието си за обработване на лични данни на дете и родител с цел; 

Прием на дете в ДГ; Лични данни на дете като част от използваните информационни системи и 

съдържащи се в дневници/ел. дневници, книги и портфолио информация; Допълнителни образователни 

дейности; Охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа; Ескурзии и транспорт; Информация във 

връзка със социални услуги; Документи за завършен етап/степен на образование; Медицинска/здравна 

информация; Специални образователни потребности; Информация обработвана от МОН, РУО, Външни 

доставчици на услуги ИТ; Лични данни на родители/настойници; Лични данни на родител като дарител, 

член на обществен или родителски съвет;  

2. Запознат съм със: доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа 

за предоставянето им; правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни; 

правото да оттегля съгласието си; получателите или категориите получатели, на които могат да 

бъдат разкрити данните; 

3. Запознат съм със правото ми 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 

на детето. 

Запознат съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични 

данни, а именно:  Е. Димитрова  – директор. 

Запознат 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. 

Запознат 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 давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, 

и гарантирам верността на посочените данни. 

 

Дата: …………………                               ДЕКЛАРАТОР: ………………  

    


