
 
 Д Е Т С К А    Г Р А Д И Н А   №  37  “В Ъ Л Ш Е Б С Т В О”  

РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА   
гр.София,  ул.”Белмекен“ № 1, тел.:+3592 8554119, www.dg37sofia.com,  e-mail: dg37sofia@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  - СЪГЛАСИЕ - РОДИТЕЛИ 

за обработване на лични данни, неизискуеми по закон,  

съгласно чл. 6, ал. 1, т. а от Регламент 2016/679 
 

От (три имена): ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

Контакт за обратна връзка (тел./имейл/адрес) ....................... ....................... .................... 

в качество ми на субект на лични данни, обработвани от ДГ №37 “Вълшебство”, с ЕИК по 

Булстат: 000666319 – администратор на лични данни,  

 

 

[_]  Давам съгласие       [_]  Оттеглям съгласие  

 

 

ДГ №37 “Вълшебство”, с ЕИК по Булстат: 000666319 – администратор на лични данни, да 

обработва следните мои лични данни: 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  

Цели на обработването: ....................... ....................... ....................... ....................... ...... 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  

(професионално представяне/снимки за сайта/картата за достъп/профил и др; лични 

телефони, използване на профили в социални мрежи и други неизискуеми по закон) 

 

Запознат/а съм: 

 

 с целите и сроковете на обработване на личните ми данни; 

 начините и техническите средства за защита на личните ми данни; 

 нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, политиката, и 

процедурите за защита на личните данни в ДГ №37 “Вълшебство” опасностите за 

личните данни, обработвани от администратора, включително с правата си за 

изтриване, коригиране, допълване и ограничаване на личните ми данни; 

 с правото си на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на 

личните ми данни пред Комисия за защита на личните данни. 

 

Декларирам, че: 

 давам своето съгласие/оттегляне за обработване на лични данни свободно, 

съгласно волята си и мога да променя решението си по всяко време.  

 полетата за отметка бяха празни и лично направих изборът си.  

 даването/оттеглянето на съгласието няма да доведе до някаква промяна или вредни 

последици.  

 

  

 

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

          (подпис) 

Гр. София 

http://www.dg37sofia.com/
mailto:dg37sofia@abv.bg

