
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

НА ДЕТЕ 
                                 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК 

 

Долуподписаният/та …………………………………………………………………….  

 

носещ/а родителска отговорност за детето …………………………………………… 

от …………група  

 

1.Давам съгласието си личните данни на детето ми, като три имена, ЕГН, постоянен адрес, 

медицински данни , предоставени на ДГ № 84“ ДЕТЕЛИНА“ , да бъдат обработени само 

докато се изпълняват следните посочените цели:  

➢ 1.1. Прием на детето ми в детската градина, съгласно Наредба на Столична община 

за прием в общински детски градини  

➢ 1.2. Водене на документация в детската градина  

➢ 1.3. Предоставяне на справки към външни институциии от системата на 

образованието /МОН, РУО, Столична община и др./  

➢ 1.4. Публикуване на снимки в сайта и фейсбук страницата на детската градина  

2. Запознат съм, че личните данни  на детето ми ,ще бъдат използвани от  Администратора 

на лични данни  ДГ № 84 «ДЕТЕЛИНА» само на територията на Република България 

3. Запознат съм, че личните данни на детето ми ще се съхраняват от Администратора , 

според законовите изисквания за защита на данните и приетите политики и правила в 

детското заведение 

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

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

поискам тяхното коригиране или изтриване и  да поискам да упражня правото си да” бъда 

забравен” съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент , , Закона за 

защита на личните данни, както и имам право на  възражение 

5 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: писмено на следният  адрес за контакт : гр.София,п. к. 1632 ,  ж. к. Овча 

купел-2; ул.‘‘Детелина‘‘№1, включително и имейл адрес:detelina@dg84.eu 

6.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. 

7. Декларирам, че съм информиран/а за условията за даване на съгласие по чл.7, ал.1 от 

Регламент 2016/679 

8. Декларирам, че ще уведомявам ДГ № 84 «ДЕТЕЛИНА» администратор на лични данни 

за всяка промяна в личните данни на детето .  

9. Декларирам, че давам своето съгласие, информирано, за обработване на лични данни на 

детето ми, свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни 

10. Уведомен/а съм, че личните данни на детето ми ще бъдат съхранявани само и 

единствено в срока определен по Закона за архивиране.  

 

 

 

 

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

                                                                                /име , фамилия и подпис/ 


