
 

                            СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГОРНА МАЛИНА 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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

ЕГН…………………адрес........................................................................................................................ 

Телефон:...........................................................  като  родител/законен представител на : 

……………………………………………………………………................................................. 

ЕГН: ………………………………… (за лица под 16 години, лица над 16 г. подписват самостоятелно)   

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

  

1.Доброволно и информирано давам изричното си съгласие предоставените от мен лични 

данни, както и събраните по законоустановените способи необходими лични данни, 

отнасящи се до дететo ми, да бъдат съхранявани, обработвани, архивирани и изтривани 

по установения ред и срокове от Средно училище   „ Христо Ботев” с. Горна Малина с 

цел осигуряване на процеса на прием, обучение, възпитание и социализация от момента 

на подаването на документите за кандидатстване в институцията до момента, когато те 

следва да бъдат изтрити по силата на нормативните актове.  

2.Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по 

силата на нормативен акт, който изисква тяхното обработване, по силата на 

Регламент(ЕС)  2016/679, по установените за това правила или на основание на даденото 

съгласие в настоящата декларация.  

3.Запознат/а съм с: 

 3.1.Целта и средствата на обработка на личните ми данни,  доброволния характер на 

предоставянето на данните и получателите или категориите получатели, на които могат 

да бъдат разкрити данните.  

3.2. Правата си на субект на лични данни, а именно: 

 Информираност по отношение на обработваните лични данни 

 Достъп до личните данни; 

 Коригиране на неточните лични данни; 

 Право на изтриване на личните данни /право „да бъдеш забравен“/; 

 Право на ограничаване на обработването; 

 Право на преносимост на данните; 

 Право на възражение срещу обработване на лични данни;  
 Право да не бъде обект на на решение, основаващо се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни 

последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна 
степен;  

 Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните 
данни;  

 Право на ефективна съдебна защита, когато правата на субекта на данни са били 

нарушени в резултат на обработване на личните му данни. 

Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на 

адреса на  СУ „ Христо Ботев” с. Горна Малина -  ПК 2131 с. Горна Малина ул. 

"Двадесет и  шеста" № 16   или на електронен адрес botevm@mail.bg  

Известна ми е отговорността за невярно деклариране.  

 

 Дата......................                                           ДЕКЛАРАТОР:...................................................                                                       
гр. .........................                                                                      (име, фамилия, подпис)

mailto:botevm@mail.bg


 


