
9 ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

Гр. София – 1000, бул. „ Патриарх Евтимий” № 35 
Директор: 02/987 72 16, зам. директори: 02/987 87 72, канцелария: 02/987 64 02, e-mail:lycee@feg.bg 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА 

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........……….....…....... 

ЕГН…………………ЛК №……………….издадена на …..........……...от.....…..….....….…...... , 

Адрес: п.к. ……… гр. ………………………….., р-н ………………………………………......…, 

ул………………………………. №……….,  бл……..вх……ет……ап……, тел……………….. 

Родител/настойник на …………………………………………………………………………….. , 

ученик от …………….. клас  през учебната 2019-2020г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен/а съм 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София да 

събира, съхранява и обработва личните данни на мен и на сина/дъщеря ми 

………………………………………………………………………….., които предоставям 

във връзка с упражняване на дейността на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и с 

обучението на сина/дъщеря ми, с извънкласните дейности, състезания и олимпиади, в 

които участва и с популяризиране на резултатите на сайта на гимназията. 

2. Уведомен/а съм, че: 

• 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“  осъществява дейността си в съответствие със закона 

за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни. 

• 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ като администратор на лични данни събира и 

обработва лични данни на родители/настойници, деца, ученици и персонал 

единствено във връзка с предоставяне на образователни и възпитателни услуги за 

участие в извънкласни дейности, за участие в състезания, олимпиади, конкурси и 

проекти. При обработване, съхранение и предоставяне на личните данни стриктно 

се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, 

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, 

точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на 

целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо 

ниво на съхранение на личните данни. 



• 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ обработва, съхранява и предоставя лични данни с 

цел изпълнение на задълженията си към  МОН, РУО - София-град, СРЗИ, Регионална 

дирекция „Социално подпомагане“, Агенция „Закрила на детето“, НАП, НОИ, 

Столична община, НСИ и други институции, имащи отношение към образователно-

възпитателния процес. 

• Обработените лични данни чрез автоматизирани системи и/или хартия се съхраняват 

за срок не по-дълъг от законово установения. След изтичане на този срок 9. ФЕГ 

„Алфонс дьо Ламартин“ изтрива и унищожава всички данни без ненужно забавяне. 

3. Запознат/а съм с : 

• Целта и средствата на обработка на личните ми данни. 

• Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им. 

• Наименованието и адреса на институцията. 

• Преносимост на личните данни между отделните администратори. 

• Правото на достъп, коригиране, изтриване на събраните данни, ограничаване на 

обработването им. 

• Правото на защита по съдебен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били 

нарушени. 

 

 

 

Дата:          Декларатор: ……………………………. 
          (подпис) 

гр. София                                                                    ………………............................................ 
             (име, презиме) 


