
С т р .  1 от 1 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Долуподписаният/те 

1. ........................................................................................................................................................... 

 

2. ........................................................................................................................................................... 

 

 родител/и / настойник/ци на ........................................................................................................  

                                                      (трите имена на детето) 

 

на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, връзка с чл. 

11a, ал. 1 от Закона за закрила на детето, връзка с чл. 125 от Семейния кодекс, връзка с чл.3 от 

Закона за лицата и семейството, връзка със Закона за предучилищното и училищното 

образование, в качеството ми/ни на законен/ни и пълноправен/ни родител/и на малолетн/aта/ия 

ми/ни дъщеря/син   

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е: 

 

Декларирам/е, че съм/сме запознати с условията за обработване на лични данни в ДГ 

№37«Вълшебство» и давам/е своето информирано писмено съгласие личните ми/ни данни, 

както и тези на моето/нашето малолетно дете да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за 

неговото записване и престой в детската градина, за осъществяване на неговото обучение, 

възпитание и социализация и във връзка с издаване на документи на името на моето/нашето дете, 

както и за изпълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование.  

Уведомен съм, че иформацията, съдържаща лични данни, е необходима: 

  

1. За записване на детето в Национална електронна информационна система за 

предучилищно и училищно образование – НЕИСПУО;  

2. Агенция за социално подпомагане АСП; 

3. Дирекция Социално подпомагане ДСП;  

4. Държавна агенция за закрила на детето ДАЗД; 

5. За записване на детето в Дневника на групата и Електронния дневник на детската градина ;  

6. За записване на детето в Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16 

годишна възраст; 

7. При проверка от контролните органи от Столична регионална здравна инспекция; 

8. При проверки от контролни органи, оторизирани да осъществяват контрол на дейността 

на ДГ №37«Вълшебство» като образователна институция; 

9. Други оторизирани органи. 

Декларатор:  

 

1. .................................................................................................................................................                                                                                     

(име, фамилия на родител)                                                                                   (подпис) 

Декларатор:  

 

2. ........................................................................................................................................................... 

         (име, фамилия на родител)                                                                                   (подпис) 

 

Дата: …………………………                                          


