
   

    

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

          Настоящата декларация за информирано съгласие има за цел да осигури съгласието на 

родителите/настойниците на детето (за деца, които не са навършили 14-годишна възраст) и 

съгласието на детето и неговите родители/настойници (за деца от 14 до 18 годишна възраст) за 

следното:  

 Участие в конкурса „Ученици в действие“, част от програмата „С поглед в бъдещето – 

училището има смисъл“, която ще се проведе през учебната 2018/2019 г. от Център за 

приобщаващо образование;  

 Видео и фото заснемане на детето при участието му в Програмата;  

 Обработване на личните данни на детето и на неговите родители/настойници.  

С попълването и подписването на настоящата декларация за информирано съгласие 

декларирам, че давам съгласие за участие на детето ми в конкурса „Ученици в действие“, част 

от програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, който ще се проведе през 

учебната 2018/2019 г. Програмата се провежда от Сдружение Център за приобщаващо 

образование (Центърът), ЕИК 175256518, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

Младост 3, бл.342, ап.25, тел. +35928702063 office@cie-bg.eu. Съгласието ми включва 

следното:  

 

I. По отношение на участието в Програмата:  

 

1. Съгласявам се детето ми да участва във всички мероприятия, които за част от конкурса 

„Ученици в действие“. 

 

II. По отношение на фото и видео заснемане:  

 

1. Съгласявам се детето ми да бъде заснемано, да прави аудио и видео-записи и да създава 

всякакви други материали („Материалите“), които включват изображението или гласа на детето 

ми при условия, че материалите не накърняват неговото достойнство.  

2. Съгласявам се Центърът да използва Материалите в онлайн и печатни издания, отразяващи 

конкурса и Програмата и последващите дейности и резултати от тях.  

 

II. По отношение на личните данни:  

1. Във връзка с организацията и провеждането на конкурса и последващите дейности, 

Центърът събира следните данни за участващите деца и техните родители/настойници:  

 Имена 

 Информация за връзка - електронна поща 

 Възраст на детето 

 Училище, в което се обучава детето 

2. Центърът обработва събраните данни в съответствие с разпоредбите на Закона за 

защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата 

на данните). 

3. Правните основания за събиране и обработване на личните данни са:  

 Обработването е необходимо за организирането на участието на детето в Програмата и 

подписването на настоящата декларация за информирано съгласие е задължителна 

предпоставка за такова участие (чл. 6, ал. 1, буква б от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент относно защитата на данните)); 

 Изрично съгласие по отношение на съхранението на данните след изтичане на срока на 

провеждане на Програмата (чл. 6, ал. 1, буква а от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент относно защитата на данните)). 

4. Центърът може да използва събраната информация за следните цели:  
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 за регистрация на участниците в Конкурса;  

 за организиране и отчитане на дейностите по Програмата;  

 за директен маркетинг, т.е. за да изпраща на децата и техните родители/настойници 

покани за участие в бъдещи събития.  

5. Личните данни, обработвани във връзка с Програмата, ще се съхраняват за срока на 

провеждане и отчитане на изпълнението на Програмата, както в продължение на 6 

години след това (т.е. до завършване на средното образование на участниците) с оглед 

включване на участниците в други събития, организирани от Центъра.    

6. Имате право да изискате от Центъра достъп до данните, събирани за Вас и Вашето дете, 

коригиране на неточни данни, изтриване на събраните данни или ограничаване на 

обработването им. Също така имате право по всяко време след приключването на 

Програмата да оттеглите даденото съгласие за обработка на личните Ви данни, като се 

свържете с центъра на адреса, електронната поща и телефона, посочени по-горе в 

настоящата Декларация.  

7. Имате право да получите личните данни, които засягат Вас и/или Вашето дете и които 

сте предоставили на Центъра, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без 

възпрепятстване от Центъра (т.нар. право на преносимост на данните).  

8. Ако считате че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на 

българското законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен 

орган в Република България, а именно: 

Комисия за защита на личните данни. 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 

Телефон: 02 915 3 518Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

Трите имена на детето .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................................... 

 

Възраст... ... , училище: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

 

Данни на родител-настойник 

 

Трите Имена: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....  

Tелефон за връзка: ... ... ... ... ... ...   Email: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Моля, посочете има ли вашето дете алергии към храни, насекоми и други?  

•  Не 

•  Да (моля, опишете какви): …………………. 

 

Подпис на родителя/настойника: ... ... ... ... ... ...                           Дата: ... … … … … … 

 

Подпис на детето (ако е на възраст 14 – 18 г.): ………………….. 
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