Д Е К Л А Р А Ц И Я - СЪГЛАСИЕ
Долуподписаните:
1.................................................................................................................... ..............................................................................………………….……….
/име, презиме, фамилия/

адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
телефон за контакт:…………………………………….…..електронен адрес:………………………………….……………………………………..
2.................................................................................................................... ................................................... .............................………………….
/име, презиме, фамилия/

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
телефон за контакт:…………………………………….…..електронен адрес:………………………………….……………………………………..
в качество ни на майка/баща, настойник, попечител на /подчертайте вярното/
.................................................................................................................. ......................................................., ЕГН: ........................................................
/три 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:

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 от момента на подаване на
документите за кандидатстване в градината до момента, когато те следва да бъдат изтрити по силата на нормативните актове,
както и за изпълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование.
Уведомен/а съм, че информацията, 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. За записване на детето в Дневника на групата;
5. За записване на детето в Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст;
6. За записване на детето в Електронния дневник на детската градина;
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. За спазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
10. За спазване на вътрешните правила на ДГ № 37 „Вълшебство”.
11. За изпълнение на Наредбите на СОС.
12. За професионално представяне на снимки на страницата и фейсбук групата на ДГ № 37 „Вълшебство“.
Информиран/а съм, че предоставените от мен лични данни ще бъдат използвани само за целите на работа на
ДГ № 37 „Вълшебство“ и изискванията на нормативните актове, регламентиращи дейността на ДГ № 37 „Вълшебство“.
Запознат/а съм с:
 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.
Известна ми е отговорността за невярно деклариране.
Декларатор: 1.…………………….
( подпис )

Декларатор: 2. …………………….…..
( подпис )

