
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Администратор налични данни: Професионална гимназия по електротехника и автоматика гр. София
Субект па лични данни:...............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на ученика)
Родител/настойник.

( име, презиме, фамиля )
Декларирам съгласието си относно следното: данни за мен(в качествотото ми на родител,настойник или лице, 

което полага грижи за детето), сина ми/дъщеря ми, други членове на семейството ми, получени във връзка с 
образованието и обучението на сина ми/дъщеря ми в Професионална гимназия по електротехника и 
автоматика гр. София, включващи следната информация само при изискуемост по нормативен документ:
1. физическата идентичност - име, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, телефони за връзка, 
месторабота
2. социална идентичност - образование и/или трудова дейност;
3. семейна идентичност - семейно положение и родствени връзки;
4. лични данни, които се отнасят до здравето на сина ми/дъщеря ми
2. психологическа идентичност - документи относно психическото здраве;
6. други - личи данни относно гражданско-правния статус на лицата.

Предадени на Професионална гимназия по електротехника и автоматика на следните носители па данни:
На хартиен носител: Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки (досиета) и 
класьори. Папките и класьорите се подреждат в шкафове, които са разположени в изолирани заключващи се 
помещения на операторите на лични данни, снабдени със заключващи механизми.
- На технически носител: Личните данни се въвеждат в специализирана програма/база данни съответно: 
Админ Софт Про електронен дневник, софтуер за счетоводство, базата данни се намира на твърдия диск на 
изолирани компютри.
- Срок па съхранение: съгласно Номенклатурата на делата в институцията със срокове на съхранение.

В качеството си на администратор/обработващ/ лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно 
Общия регламент за защита на данните, декларирам, че ще използвам Вашите лични данни, описани по-горе,
за следната цел:
предоставяне на допълнителна, подкрепа на детето/ученика: издаване па документ/дубликат за завършена 
степен на образование/клас етап, издаване на документ/дубликат на свидетелство за професионална 
квалификация, както и всичко свързано с общителния процес на детето/ученика.
Основание за обработването: упражняване на публична власт на администратора на данни.

Декларирам, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни. Ще 
съхранявам Вашите лични данни не повече от законно установения срок, като данните ще бъдат съхранявани 
по следния начин: на хартиен и електронен носител
Вашите права във връзка с настоящото събиране и обработване на личните Ви данни са следните:
- имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си 
данни
- имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете 
възпрепятстван и от наша страна
- имате право да поискате да коригирам без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, 
които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете 
отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
- имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при 
наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 
събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването 
е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 
правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни 
са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

- Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:
1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
2. за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, 
или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
2. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за 
статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да 
затрудни



постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции.
- имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви 
данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът 
откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се 
мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна 
молба, депозирана пред администратора;
- имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред 
Комисия за защита наличните данни, която е надзорен орган в Република България;
- при нужда Вашите, лични данни ще бъдат използвани за нова цел, която не е обхваната от настоящото 
известие за защита на данните, ще Ви се предостави ново известие за защита на данните, когато и където е 
необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработваме.

Данни за контакт на администратора: ПГЕА гр. София бул.“Овча купел“ №1 тел: 02 895 69 10

Дата: ............................. ДЕКЛАРАТОР:....... .......................................................
гр./с................................ (име, фамилия и подпис)

СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният........................................................................................................................................... с
подписването на този формуляр потвърждавам, че съм прочел това известие за защита на данните, като съм 
получил разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с текста и съм съгласен/а Професионална 
гимназия по електротехника и автоматика, гр. София да съхранява и обработва моите лични данни за 
посочените в декларацията цели.

Съгласен съм и разбирам напълно описаното в настоящата декларация за поверителност и ще се възползвам от 
предоставените ми права при необходимост.

Д ата:...........................  ДЕКЛАРАТОР:..........................................................
гр./с.............................. (име, фамилия и подпис)


