До Директора
на ЦПЛР - ЦУТНТ
гр. Русе

ЗАЯВЛЕНИЕ
От .....................................................................................................................................................
(имена на родителя)

Адрес:................................................................................................................................................
Тел./ GSM :....................................................., e-mail: ...................................................................
Господин Директор,
Желая синът/дъщеря ми ........................................................................................................................,
ученик/чка в ......... клас, училище....................................................., ЕГН:
месторождение:………..………..……..,

да

бъде

ЗАПИСАН/А

,
в

кръжочна

форма

по

…………………………………….....….. в поверената Ви институция за учебната 20…../ 20….. година.
Дата:

Подпис:

гр. Русе
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ ВЪВ ФОРМИ КЪМ ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе
1) Давам съгласието си личните данни на детето ми, предоставени на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе, да бъдат обект на обработка и да
бъдат обработвани от страна на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при
посочените по-долу условия, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните
(ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на
личните данни.
2) Декларирам, че съм информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със следното:
Личните данни да бъдат използвани, съгласно чл. 9 от Наредба № 8 от 2016 година за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищно образование за въвеждане на същите в НЕИСПОУ /Админ/ в електронна
системата на МОН, електронно или ръчно във връзка с утвърждаване на Списък Образец № 3 на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе за
учебната година,
Съгласявам се и изрично овластявам ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе да предоставя за целите на предучилищното и училищно
образование, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на други институции на територията на Република България /МОН,
РУО, Община Русе/
3) Декларирам, че посочените от мен данни в заявлението за записване във форми към ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе са верни и пълни
и се задължавам незабавно да информирам ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе при настъпване на промяна в тях. За да приеме
уведомлението за промяна на личните данни, ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе може да поиска да и бъдат представени допълнителни
документи, доказващи промяната. ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе не носи отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие
на несвоевременно уведомяване за промяна в личните данни. ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе има право да приеме като валидни
последните данни, посочени и от физическото лице. Ако ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе служебно констатира промени в личните данни на
физическото лице, в зависимост от начина и носителите на информация, чрез които са установени тези промени, ЦПЛРЦУТНТ-Русе може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе може да не се
съобразява с тях.
Разбирам също така, че имам право да поискам коригиране на личните данни чрез писмено заявление, отправено до ЦПЛРЦУТНТ-Русе по реда на ЗЗЛД.
4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за
защита на личните данни и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай
искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.
5) Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на
даденото от мен сега съгласие.
Декларатор:...........................................................................
/трите имена /

/...................................
/подпис/

