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                                                                                                                                   Приложение № 2 дете/ученик  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ  
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА  

ДЕТЕ/УЧЕНИК  

Аз, долуподписаният/ата 
.................................................................................................  в качеството си на 
родител/настойник на детето/ученика ........................................................ 
....................................................................................................... - субект на лични данни, 
обработвани  от ОУ „Христо Ботев“, гр.Ахелой  ЕИК 000043560, седалище - гр. 
Ахелой, ул.  “Дуков“ № 8, тел. 059685124, с адрес на електронна поща 
aheloy@ouhrbotev.org, последното наричано накратко „администратор“,  

С настоящата и от името на детето/ученика декларирам:  
1. Предварително съм информиран/а от администратора, съгласно        

разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 от Общия Регламент относно защита на данните              
/ЕС/ 2016/679 от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г., включително и за всички              
права, които детето/ученика има, като субект на данни, в това число и „правото му              
на възражение срещу обработване“ на личните му данни, съгласно същия          
Регламент и Закона за защита  на личните данни;  

   2. Запознах се и приемам правилата за мерките и средствата за обработване 
и  защита на личните данни/публикувани на интернет страницата 
https://www.ouhrbotev.org 

   3.  На база предоставената ми информация, изразявам съгласието си – 
администратора, да обработва от свое име следните лични данни на детето:  

3.1. трите имена;  
3.2. ЕГН;  
3.3. дата, година и място на раждане;  
3.4. специфични здравословни проблеми на детето;  
3.5. настоящ адрес;  
3.6. личен лекар - име и телефон;  
3.7. данни за родителите/настойниците - трите имена, ЕГН, телефони и 

адреси  на електронната поща и по местоживеене;  
4. Съгласен/а съм при обработването на така изброените лични данни, достъп           

до същите да имат и трети лица – Министерство на образованието и науката,             
Общински администрации/според местоживеенето/ и др. получатели или       
обработващи лични данни  от името на администратора/пр. електронен дневник/;  
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5. Обработването на личните данни на детето ще се извършва поотделно или 

заедно за следните установени от администратора цели:  
5.1. за вътрешна употреба;  
5.2. за издаване на удостоверителни документи пред други държавни органи  

и институции;  
5.3. за издаване на удостоверителни документи за завършен клас, степен и др;  
6. Информиран съм и съзнавам, че предоставеното с настоящата декларация 

съгласие може да бъде оттеглено от името на детето/ученика, по всяко време, без 
това да  засегне законосъобразността на обработването на личните му данни, 
извършено преди  това на основание даденото от негово име съгласие;  

7. Настоящото съгласие изявих, подписах и предадох на администратора от          
името на детето/ученика, на посочената дата, свободно и доброволно, без наличие           
на каквато и да е принуда от страна на администратора и/или наличие на крайна              
нужда, осъзнавайки напълно правните последици на изразената от мен воля от           
името на детето.  

Дата......................20... г.  

Подпис .................................... 


