
ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Подписаният: (трите имена)……………………………......................................................................... 

адрес........................................................................................................................Телефон:..................... 

Декларирам, 
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие Средно училище „ Христо Ботев” с. 

Горна Малина да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:  

⃞  за издавене на документи за завършено образование,академични справки, 

⃞  сключване, съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения,  

⃞  изготвяне на договори  и допълнителни споразумения               ⃞ за изтегляне на документи,  

⃞ за издаване на УП, документи, удостоверяващи трудовия стаж,   ⃞ заповеди,  ⃞ доходите от трудови 

правоотношения и по граждански договори,  ⃞ за издаване на  служебни бележки, справки, удостоверения  

Друго:........................................................................................ ............................................................................................................

. 

Уведомен(а) съм, че: 

1.Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие са: 

 физическата идентичност  

 психологическа идентичност – документи относно психическото здраве; 

 социална идентичност - образование и трудова дейност; 

 семейна идентичност - семейно положение и родствени връзки; 

 лични данни, които се отнасят до здравето; 

 други - лични данни относно гражданско-правния статус на лицата. 

2.Достъп до личните ми данни ще имат: НАП, НОИ, МОН,РУО и съответните държавни органи - 

съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по надлежен 

ред във връзка с изпълнението на техните правомощия. 

3.Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок   до: изтичане на законовите срокове. 

4. След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени 

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

нормативен акт, който изисква тяхното обработване, установените за това правила или на 

основание на даденото съгласие в настоящата декларация.  

5.Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на: 

- достъп до личните ми данни; 

- коригиране (ако данните са неточни); 

- изтриване (право „да бъда забравен“); 

- ограничаване на обработването; 

- преносимост на личните ми данни между отделни администратори; 

- възражение срещу обработването на личните ми данни; - жалба до надзорен орган; 

- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по 

подобен начин ме засяга в значителна степен; 

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били 

нарушени. 

 

     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  

 

 

Дата: ...................................................                                      Декларатор:.........................................  

  с. Горна Малина                                                                                                   (подпис) 

mailto:botevm@mail.bg

