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9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

Гр. София – 1000, бул. „ Патриарх Евтимий” № 35 
директор – 987 72 16, зам. директори – 987 87 72, канцелария – 987 64 02, 930 80 13 

 

Регистър на лицата, които обработват лични данни 

Данни за администратора 

Администратор 9.ФЕГ“ Алфонс дьо Ламартин“ 

Адрес София 1000 бул.“Патриарх Евтимий“ №35 

Име, фамилия 

на директора  

Емилия Йорданова Богданова-Иванова 

E-mail lycee@feg.bg 

Телефон 02 9877216, 029878772, 029876402 

 

Коментари 

1. Този регистър следва да се разглежда като приложение към регистъра на 

дейностите по обработване на лични данни. 

2. В регистъра са посочени длъжности/позиции в институцията, ангажирани с 

обработването на лични данни. 

3. Конкретните лица, заемащи отделните длъжности, са посочени в Списък на 

лицата, обработващи лични данни 

РЕГИСТЪР1  

Дейности по обработване на данни Длъжност/и 

Реализиране на трудови правоотношения със 

служители на институцията 

Директор, заместник-директори, 

ръководител направление ИКТ, 

главен счетоводител, касиер-

домакин, технически секретар 

Провеждане на конкурси за назначаване на нови 

служители 

Директор, заместник-директори, 

ръководител направление ИКТ, 

учители-членове на комисия по 

подбор на кадри 

Контрол на работната среда и изпълнение на 

служебните задължения 

Директор, заместник-директори 

Спазване на законови задължения  Директор, заместник-директори, 

ръководител направление 

ИКТ,учители, педагогически 

съветници, гл. счетоводител, 

библиотекар,технически секретар, 
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касиер-домакин 

Осъществяване на образователния процес Директор, заместник-директори, 

ръководител направление ИКТ, 

педагогически специалисти 

Създаване на подходяща и здравословна среда в 

образователната институция 

Директор, заместник-директори, 

медицински специалисти в 

гимназията 

Осигуряване на обща и/или на допълнителна 

подкрепа за деца/ученици 

Директор, заместник-директори, 

педагогически съветници, учители 

Здравно осигуряване на лица над 18г. Главен счетоводител, ръководител 

направление ИКТ 

Получаване на дарения Директор, заместник-директори, 

касиер-домакин, главен 

счетоводител 

Осъществяване на контакт с родител Директор, заместник-директори, 

учители 

Фото и видеоматериали, свързани с дейността на 

9.ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин“ 

Директор, заместник-директори, 

ръководител направление ИКТ, 

учители 

 

Директор:……………………… 

Емилия Богданова-Иванова 


