
Приложение № 2                     

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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  в какво качество лицето ще обработва личните данни/ 

 

В Първо основно училище „Христо Смирненски” гр. Провадия 

/изписва се образователната институция/ 

 

ще обработвам личните данни на лица, събрани в училището в изпълнение на дейността 

му, в съответствие с нормите на 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, Закон за защита на личните данни и българското законодателство.  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. Запознат/а съм със Закон за защита на личните данни в Регионално 

управление на образованието-Варна 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. 

2. Информиран/а съм, че ІОУ „Христо Смирненски” гр. Провадия е 

администратор на лични данни, като такова или съвместно с други определя целите и 

средствата за обработването на лични данни.  

3. Известно ми е, че „лични данни“ означава всяка информация, свързана с 

идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което 

може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор 

като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор 

или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, 

генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална 

идентичност на това физическо лице. 

4. В изпълнение на възложените ми дейности под „обработване“ разбирам  

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от 

лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, 

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

консултиране, употреба, разкриване чрез предаване. 



5. Известно ми е, че при обработването на личните данни, субекта на данните 

има право на коригиране, изтриване, заличаване, възражение, преносимост и ограничаване 

на обработването, при спазване на нормативните изисквания.  

6. Ще изпълнявам възложените ми задачи и дейности при обработването на 

личните данни на лицата, съгласно предвиденото в нормативните и административните 

актове по националното и европейското законодателство.  

7. Ще спазвам установените правила при обработката, използването и 

съхранението на личните данни на лицата при и по повод на изпълнение на възложената 

ми задача. 

8. Ще информирам администрацията на училището за възникнали трудности 

или въпроси по време на изпълнение на възложените ми дейности и задачи. 

9. Инструктиран/а съм за спазване на здравословните и безопасни условия на 

труд, пожарната безопасност, видеонаблюдението и видеозаснемането в помещението/та, 

където ще изпълнявам възложените ми дейности. 

10. Няма да разгласявам, изнасям или разпространявам каквито и да е лични 

данни, факти или обстоятелства, станали ми известни във връзка и по повод възложените 

ми задачи и дейности, преди същите да бъдат оповестени официално от правоимащ орган 

или длъжностно лице.  

    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: 

 

 

 

 

 
 


