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ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ 

(за доброволно предоставяне на лични данни) 

 
 

От ................................................................................................................ЕГН.................................. 

(трите имена на родителя/настойник) 

 

лична карта № ............................., издадена от МВР – гр. ..........................,на .......................... г. 

 

родител на ................................................................................................... ЕГН .............................. 

(трите имена на детето) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че доброволно съм предоставил/а и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД за мен, съпругата/съпруга ми и 

нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание, издаване на документи на негово име, както и за 

изпълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Давам съгласието си личните ми данни и тези на детето ми 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(трите имена на детето) 

да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани и съхранявани както в хартиен, така и в електронен формат от 

страна на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Овча могила за срок от 50 години след приключване задължителната 

училищна документация в съответствие с Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Известно ми е, че личните данни, които предоставям във връзка с обучението на детето ми в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – Овча могила ще бъдат предоставяни на МОН, РУО, Дирекция социално подпомагане, Органите на местното 

самоуправление и МВР при спазване принципите на Общ регламент относно защитата на личните данни и във връзка с 

изпълнение на дейностите, заложени в ЗПУО за осигуряване обхвата на подлежащите на задължително предучилищно 

и училищно образование деца и ученици. 

Известно ми е, че в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Овча могила се извършва видеонаблюдение с цел 

гарантиране сигурността на учениците и служителите в училището и във връзка с провеждане на Национално външно 

оценяване за учениците от VII клас. 

Запознат съм с правото си на достъп или корекция на личните ми данни, чрез изрично отправено от мен писмено 

волеизявление. 

Посочените по-долу, лично от мен данни, са верни и пълни, а при настъпване на промяна в тях се задължавам 

незабавно да информирам ръководството на училището. 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните; 

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на 

разпоредбите на ЗЗЛД и Общ регламент относно защитата на данните. 

 

дата ...................... 

гр. ......................... 

Декларатор:…………………….. 

http://www.ouoresh.com/
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Данни за книгата за подлежащите на задължително обучение 

 
1.Трите имена на ученика/чката ..................................................................................................... 

2. ЕГН на ученика/чката ……………………………………….. 

3. Месторождение /град, село, община, област/……………………………………………… 

4. Адрес / град, село, община, област, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап., 

.............................................................................................................................................................. 

5. Постъпил/а в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Овча могила, на………………….. г. в ............ клас, идва от 

............................................................................................ – гр./с. ……………..………… 

6. Трите имена на родителя/настойника - майка …………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………. 

7. ЕГН на родителя ………..………….. телефон................................ 

email ………..……..…………... 

8. Адрес / град, село, община, област, ж.к.,ул., №, бл., вх., ет., ап./ 

....................................................................................................................................................... 

9. Трите имена на родителя/настойника – баща …………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………….. 

10. ЕГН на родителя ………..…………... телефон................................ 

email ………..……..…………... 

11. Адрес / град, село, община, област, ж.к.,ул., №, бл., вх., ет., ап./ 

....................................................................................................................................................... 

. 

Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД за мен, 

съпругата/съпруга ми и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание, както и във връзка 

с правата и задълженията на учебното заведение за изпълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

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

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

Дата:……………………… 

http://www.ouoresh.com/

