
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 
гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
- СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ 

(декларацията се попълва от родител на дете/ученик) 

 
С настоящата декларация долуподписаният: /три имена/ ................................................................. 

.................................................................................................................... ЕГН: ................................................ 

адрес: ................................................................................................................................................................... 

телефонен номер: ..................................... ел. поща: ......................................... 

 
В качеството си на родител/настойник/ попечител на: /информация за детето/ученик; трите имена/ 

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

дата на раждане: .................................... адрес: ................................................................................................ 
 

телефонен номер: .............................................. ел. поща: ............................................... 
 

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ 
 

Моите и на детето ми личните данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани с цел участие в 

държавният план-прием в VIII клас, след успешно завършено основно образование. Същите се 

подават до директора на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, само и единствено докато се 

изпълнява посочената цел. 

1. Запознат съм, че личните данни ще бъдат използвани от служители на ПГТ “Проф. д-р 

Асен Златаров“ – администратор на лични данни, включително видеонаблюдение и видеозаснемане, на 

територията на Република България. 

2. Запознат съм, че обработването ще се извършва чрез автоматични или други средства като 

събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 

консултиране, употреба, разкриване чрез предаване при спазване на принципите за законосъобразност, 

добросъвестност и прозрачност. 

3. Запознат съм, че личните данни ще се съхраняват съгласно вътрешните правила за 

съхранение на документите на институцията, според законовите изисквания за защита на данните. 

4. Запознат съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни, мои и 

на детето ми, по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко време мога да 

поискам тяхното коригиране, изтриване /искането за тяхното коригиране или изтриване се подава, 

когато няма законово изискване за съхранение/. 

5. Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна в 

личните данни на детето/ученика. 

6. Запознат съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор 

на лични данни, а именно: ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ - Варна с директор Гергана Иванова 

Япаджиева. 

7. 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 по следния 

начин: чрез Заявление-искане подадено в канцеларията на училището (заявление-искането за тяхното 

оттегляне се подава, само когато няма законово изискване за съхранение, в съответствие с Регламент 

(ЕС) 2016/679). 

8. 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:………….. РОДИТЕЛ/ НАСТОЙНИК: . . . .П. .о. д. .п. и. .с. !. !.!.!. . 
(подпис) 

mailto:pgt_varna@abv.bg

