
                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Долуподписаният………………………………………………………….………………. 

                     (собствено, бащино, фамилно име на декларатора) 

постоянен  адрес: гр./с. …………………………..................................……, п.к………………. 

бул./ул./ж.к/…………………………………………… 

община…................................……………, област: Варна, тел.:……………………… лична 

карта  №……………..………………… дата на издаване: …………………………………….. 

от…………………………. 

         В качеството ми на ………................... ............. .............. ............... ........ ....... ... ............,  

/изписва се длъжността на лицето/ 

 

в ІОУ „Христо Смирненски” гр. Провадия 

 

Декларирам, че: 

 

1. Съгласен съм Регионално управление на образованието - Варна да обработва 

и съхранява личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните 

данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, във 

връзка със заеманата от мен длъжност. 

2. Информиран съм, че  Регионално управление на образованието – Варна, с 

адрес гр. Варна, ул. „Цар Симеон І“, № 32 е представлявано от Венцеслава Генова – 

началник на РУО-Варна и личните ми данни ще се обработват от произтичащите 

задължения на институцията по закон. 

3. Имам право да оттегля съгласието си по всяко време, освен когато 

оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на 

дадено съгласие преди неговото оттегляне.  

4. Имам право да получа от администратора потвърждение дали се обработват 

лични данни, свързани с мен и ако това е така, да получи достъп до данните. 

5. Имам право да поискам коригиране от администратора, без ненужно 

забавяне, на неточните лични данни свързани с мен. Като се имат предвид целите на 

обработването имам право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез 

добавяне на декларация.  

6. Имам право да поискам изтриване на личните данни от администратора на 

свързаните с мен лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има 

задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато са приложими 

условията по Регламента. 

7. Имам право на ограничаване на обработването на личните данни,  когато са 

приложими условията по Регламента. 

8. Право на преносимост на данните ми се предоставят, в структуриран, 

широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да се прехвърлят тези 

данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните 

данни са предоставени, когато са приложими условията по Регламента. 

9. Имам право на възражение, по всяко време и на основания, свързани с 

конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до 

мен, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително 

профилиране, основаващо се на посочените разпоредби от Регламента. Тогава 

Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че 

съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство 



пред интересите, правата и свободите ми, или за установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции.  

10. При автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително и 

профилиране имам право да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни 

последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен, когато са 

приложими условията по Регламента. 

11. Декларираните от мен обстоятелства в настоящият документ са разбираеми, 

ясни, не са двусмислени и са представени в достъпна форма за мен. 

 

    Известно ми е, че за предоставена невярна информация и при неспазване на поетите 

задължения, спрямо мен ще бъдат предприети съответните нормативно установени мерки 

за търсене на отговорност по българското и европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

Дата:          Подпис: 

 

 

 

 

 


