
        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА ”ДЖОН АТАНАСОВ” СТАРА ЗАГОРА 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/а ..................................................................................................................................................., 
/име, презиме, фамилия/ 

родител / настойник на................................................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия/ 

ученик / ученичка от ....................................... клас в ПГЕ ,,Джон Атанасов“, през учебната 2020/2021 година 
 
   ДЕКЛАРИРАМ: 
1. Давам съгласие предоставените от мен лични данни, както и събраните по законоустановените способи 

необходими лични данни, отнасящи се до детето ми, мен и другия му родител:  
 
..........................................................................................................................................................................., 
да бъдат съхранявани, обработвани, предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и изтривани 
по установения ред и срокове за: 
1.1. Попълване на училищната документация – от момента на приемане на детето ми в ПГЕ ,, Джон 
Атанасов“, неговото обучение, възпитание , социализация до момента, когато те следва да бъдат изтрити по 

силата на нормативните актове; 
1.2. Възможност за връзка между родители и училище; 
1.3. Опазване живота и здравето на детето ми; 
1.4. Оказване на личностна подкрепа. 
2. Уведомен/а съм , че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по силата на нормативен 
акт, който изисква  тяхното обработване, по силата на чл 6,ал.1, т. 1 от Регламент 2016/679 на ЕС/27.04.2016г., 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на лични данни по установените за това правила или на основание на даденото съгласие в 
настоящата декларация. Уведомен (a) съм, че категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на 
основата на моето съгласие, са: 
2.1.Физическа идентичност: 

- лични данни на детето ми: имена, ЕГН, дата на раждане, местоживеене, пол, националност, постоянно и 
обичайно местоживеене, адрес и телефон; 
- обучение: клас, група, форма на обучение, вид, прием след клас; 
- други данни: записан в книгата за подлежащите, лично образователно дело, издадени документи  

2.2. Икономическа идентичност: 
- данни за родителите: месторабота, служебен адрес, телефон за връзка, е-мейл, доходи 
- имена на родителите, ЕГН, друг домашен адрес, професия, служебен телефон, образователно ниво 

2.3. Здравна идентичност: 
- здравно състояние на детето: особености, прекарани заболявания, алергии, хронични заболявания; 
-личен лекар: име и фамилия, специалност, телефон за връзка, е-мейл. 

2.4. Други допълнителни данни за: 

- учебен план, детето ми пътува /не пътува до училището, второгодник, стипендия, СОП, ресурсно 
подпомагане, предишно училище, здравно осигуряване, екскурзии / ваканционен отдих, посещение на 
постановки на опера, театър, кино, състезания/олимпиади. 

Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок, определен от нормативните документи. След 
изтичане срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред: 
- данни на хартия: чрез архивиране или нарязване с шредер машина; 
- електронни данни: чрез изтриване от електронната база данни. 

3.Задължавам се да уведомя детето си и другия родител за предоставените от мен лични данни и за правата им 
по Регламент 2016/679 на ЕС/27.04.2016г. 
4.Запознат/а съм с: целта и средствата на обработка на личните ми данни; доброволния характер на 
предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; получателите или 
категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; правото ми да оттегля даденото съгласие 
за обработване на лични данни. 

Известна ми е отговорността за невярно деклариране. 
 

Дата: ....................                                                              Декларатор: ........................................... 
град Стара Загора                                                                                 /............................................/ 

                                                        /име, фамилия/ 


