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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 
Долуподписаният……………………………………………………………………………………………… 

/ име, презиме, фамилия на родителя / 
 

 

адрес: ……………………………………………………………………………................................................ 

  

 

в качеството си на родител на ………………………………………………………………………………… 
/ име, презиме, фамилия на ученика / 

 

ученик от VIII клас на ПГЧЕ „ Васил Левски” – гр. Бургас –ПРОФИЛ …………………………………… 

 
ДОБРОВОЛНО И ИНФОРМИРАНО ДАВАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ / ПГЧЕ/ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГР. БУРГАС ДА СЪБИРА, ОБРАБОТВА, ИЗПОЛЗВА И 

СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕТЕТО МИ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНИ 

СИСТЕМИ И/ИЛИ НА ХАРТИЯ С ЦЕЛ: само и единствено във връзка с реализиране на правата и 

задълженията за осъществяване на обучението, възпитанието на ученика/детето, изпълнение на 

дейности по Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 

679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г 
 

ДОБРОВОЛНО И ИНФОРМИРАНО ДАВАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ 
 

 снимки и видеоматериали от различни училищни мероприятия, включително и от дейности по различни 

европейски проекти, национални и международни програми, публикации в медии; печатни издания и др. 

материали, свързани с участието на дъщеря ми / сина ми и с разпространяване и популяризиране дейността на 

ПГЧЕ „ Васил Левски” – гр. Бургас; да бъдат публикувани на електронната страницата на училището /сайта на 

гимназията/  gimnasy_rus_bs и фейсбук страницата –ПГЧЕ „ Васил Левски”, както и в регионални, национални 

медии; печатни издания и др. 

 

 резултати от ОВП, свързани с различни изпити, други изпитвания, олимпиади,състезания и други подобни 

да бъдат оповестявани на публично място, а публикувани – само с изричното съгласие, заявено писмено; 

 Уведомен съм, че в сградата и прилежащите територии на гимназията се извършва видеонаблюдение от 

камери, разположени в двора, всички класни стаи, коридори и фоайе, с изключение на санитарните помещения 

и съблекални. Записите се съхраняват в рамките на 7 (седем) дни на дивиар устройство, инсталирано в 

кабинета на директора, защитен с контрол на достъпа. Системата се управлява от директора, без да е възможно 

онлайн наблюдение. След срока на съхранение личните данни се унищожават автоматично. 

 Непрекъснатото видеонаблюдение в класните стаи по време на провеждане на образователно-възпитателния 

процес в училище се извършва с цел защита и безопасност на ученици, учители и персонал, защита от 

нерегламентирани посегателства, документиране на различни дейности, свързани с гарантиране безопасността 

на територията на гимназията, с опазване на живота и здравето на учащите се, техните лични вещи и МТБ, 

 При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на 

обществения ред и други, право на достъп до данните ще имат директорът, упълномощено от него лице, 

служители на правозащитни органи, както и лицата, фигуриращи на тези записи в частта, която се отнася до 

тях. 

 На основание чл.16, ал.2, т.4 от КТД –в системата на образованието от 11.06.2018 г. в качеството си на 

родител/настойник декларирам, че ще оказвам пълно съдействие на училището детето ми да спазва и 

изпълнява всички задължения и изисквания, регламентирани в Правилника на гимназията.  

 

 запознат/а съм с дейността на училищния  педагогически съветник/ психолог  в училище и декларирам 

съгласието си детето ми, да попълва психологически тестове, да участва в тренинг-семинари и да посещава 

групови и индивидуални консултации, провеждани от училищния психолог и/или педагогическия съветник. 

 

 декларирам, че за недостатъчна или укрита информация относно здравословното състояние на детето ми и 

непредставяне на документи относно здравния статус, както и талоните за проведени профилактични прегледи 

и имунизационен статус, нося лична отговорност. 
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 уведомен съм, че съгласно Правилника за дейността и устройството на гимназията в ПГЧЕ „Васил 

Левски” има въведени задължителни елементи на униформа и съм съгласен да ги закупя от фирмата 

срещу представяне на документ, удостоверяващ, че детето е записано като ученик в ПГЧЕ „ Васил 

Левски”.  

 

По смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.04.2016г.  

 
ИНФОРМИРАН / А СЪМ: 

1. Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани за мен и моето дете на основата на моето 

съгласие, за нуждите на образователно-възпитателния процес  са: физическа идентичност, икономическа 

идентичност, здравна идентичност, правна идентичност - три имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, телефон, 

месторабота, електронна поща, данни за здравословното състояние, данни за личен лекар. 

2. Съхранение на създадени документи от ЗУД съгласно Наредба № 8 / 2016 г. – регистрационни книги, 

книга на подлежащите, личен картон, дневник, ученическа книжка, копие на свидетелство за основно 

образование, копие на диплома, заповеди, удостоверения, уверения, заявления, справки, искания в писмена 

форма, документи, издадени от учебни заведения и организации, удостоверяващи придобита степен на 

завършено образование и/или обучение или статут на обучаемо лице, включително дипломи, свидетелства, 

удостоверения, сертификати, служебни бележки, декларации, контролни листи с подписи за запознаване с 

правилници, програми, правила, инструкции, други необходими за запознаване срещу подпис документи и 

всички други, които са от значение за престоя и пребиваването на ученика / родителя в училището, документи, 

свързани със здравословното състояние на ученика, издадени от компетентни органи, включително 

медицински свидетелства, решения на ЛКК и др., документи, свързани с икономическия статус на родителите/ 

настойниците – за отпускане на стипендия на ученика 

 

УВЕДОМЕН /А СЪМ, ЧЕ: 
1. Достъп до личните ми данни ще имат: директор и заместник-директори,училищна администрация, 

счетоводство, учители, училищен психолог и педагогически съветник, лица с право на достъп, застрахователи 

и банки, кореспондиращи с училището и касаещи лични взаимоотношения, длъжностни органи – МВР, РУО, 

Община; 

 личните ми данни ще бъдат съхранявани съгласно изискванията и срокове, предвидени в Закона за 

националния архивен фонд, Правилника за приложението му, Наредбата за реда за организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви; Наредба 

№ 8 /11.08.2016 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование; 

 след срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред: 

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина; 

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни. 

 

ЗАПОЗНАТ / А СЪМ С ПРАВАТА СИ НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ, А ИМЕННО: 
1. основанието за събирането на лични данни  

2. правото на достъп, целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

3. доброволният характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им; 

4. правото на коригиране на събраните данни (ако данните са неточни);  

5. правото на изтриване (право „да бъда забравен“), ако са приложими условията на чл. 17 от 

РЕГЛАМЕНТ 2016/679; 

6. правото на ограничаване на обработването; 

7. правото на преносимост на личните ми данни между отделни администратори, ако са приложими 

условията на чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 

8. правото на възражение срещу обработването на личните ми данни, жалба до надзорен орган, ако са 

приложими условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 

9. правото на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са 

били нарушени. 

10. правото субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране; 

11. имената и длъжността на служителите, отговорни за обработването на личните данни и длъжностното 

лице по защита на личните данни; 

12. в случай, че желая да упражня някое от правата, това трябва да стане чрез отправено искане до ПГЧЕ 

„В. Левски“ (писмено или по електронен път), в което следва да бъде посочено конкретното искане. Искането 

следва да бъде подписано (при електронно подаване - с електронен подпис) и изпратено на адреса на ПГЧЕ „В. 

Левски“. 

 
 

Дата: …………..       ДЕКЛАРАТОР: 

Гр. Бургас         /Име, фамилия, подпис / 

           


