
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е 
за доброволно предоставяне на лични данни 

 

     От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                            /трите имена на родител/настойник/ 

 
Родител на: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………., 

                                                                            /трите имена на ученика/ ученичката/ 
 

ученик/ученичка  в VIII клас в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр.Бургас за учебната 2021/2022 година 
 
        Профил:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
             Декларирам, че съм уведомен/а , че ПГРЕ „Г.С.Раковски“  , със седалище – гр.Бургас, бул. 
„Ст.Стамболов“ № 19 e Администратор на лични данни и училището обработва лични данни на 
законови основания . Доброволно съм предоставил/а и ще предоставям в бъдеще лични данни 
по ЗЗЛД  за мен, съпругата/ съпруга ми и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, 
издаване на документи на негово име, както и за изпълнение на Наредба №8 от 11.08.2016г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 
 
Данни за книгата за подлежащите на задължително обучение ученици: 
 

- Собствено, бащино и фамилно име на ученика/ученичката: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Месторождение / град, община, област/: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ЕГН /ЛНЧ  ……………………………………………..……….. 

- Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Постъпил/а в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ на 15.09.2021г.; идва от училище: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Данни за родителя/настойника: 
 
Телефон  :…………………………………………….….….. е-mail………………………………………………..…………………… 

ЕГН ……………………………………………….. 

Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Личен лекар:……………………………………………………………….телефон…………………………………………………. 

 

              Декларатор:                                                                             Приел заявлението: 

             /подпис/                                                                                     /фамилия и подпис/ 



 

   
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

(съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (EC) 2016/ 679 
 

Като администратор на лични данни ПГРЕ „Г.С.Раковски“ се придържа стриктно към 
законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. 

 
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ: 

 
Администратор: Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ 
ЕИК: 000043980 
Адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 19, телефон : 056 810104, 056 810112 
Интернет страница: www.gre-rakovski.com 
e-mail: school@gre-rakovski.com 

 
 

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 
      

Училището обработва Вашите лични данни на следните законови основания: 
- за да идентифицира детето Ви  и Вас, в качеството Ви на негов родител и законов 

представител; 
- като образователна институция ПГРЕ „Г.С.Раковски“ спазва множество нормативни 

разпоредби – Закон за предучилищно и училищно образование, Закон за закрила на детето, 
Кодекс на труда и др., както и редица подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане. 
В тази връзка, обработва лични данни за изпълнение на вменените й задължения. 

 
 

http://www.gre-rakovski.com/

