град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,
деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg

Вх. № УВД 26............./.......................... г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ

.......................................................................................................,
/родител, име, презиме и фамилия /

родител на: .................................................................................................................
/ ученик, име, презиме, фамилия /

ЛИЧНИ ДАННИ

НА УЧЕНИКА

Дата на раждане

НА РОДИТЕЛ
Не се изисква

ЕГН
Адрес

Личен лекар

Не се изискава

/име/ телефон/
Местораждане

Не се изискава

Телефон

Госпожо Директор,
Желая синът/дъщеря ми……………………………………………………………………………………..да
бъде записан/а в ...................................клас на СУ „Отец Паисий” – град Самоков
на......................................................................................форма на обучение за учебната 2020/2021 година
/дневна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана/
Изпращашо училище………………………………………………………………..
Моля, синът ми/ дъщеря ми .............................................................................................................да
посещава/да не посещава ЦДО.

Прилагам следните документи:
1. ............................................................................
2. …………………………………………………..
Дата: ............................г.
Подпис на родителя: .................................
Подпис на длъжн. лице: .........................

град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,
деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg

До Директора на СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната
................................................................................................................................................................
/име, презиме и фамилия на родителя на малолетния ученик (6 - 14 г.)/
Родител на
...............................................................................................................................................................
/име, презиме и фамилия на ученика/
ДЕКЛАРИРАМ,
че давам съгласието си на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков и на Регионално управление на
образованието София-регион, в качеството им на администратори на лични данни да съхраняват
и обработват личните ми данни и тези на детето ми за периода на обучението му в училището на
основание чл. 6 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април
2016 г., относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директира 95/46/ЕО, и Закона за
защита на личните данни.
Запознат/а съм с:
-

целта и средствата на обработка от администратора на личните ми данни (имена, ЕГН,

адрес, телефон и дата на раждане, № в клас за съответна учебна година, отъствия от учебни
занятия, населено място и местораждане, име и телефон на личен лекар, резултати от състезания,
конкурси и олимпиади, санкции, награди, снимки и видео, свързани с образователната дейност в
училището);
-

доброволния характер на предоставянето на данните на ученика;

-

правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
Давам съгласието си/не давам съгласието си:
/подчертайте верния текст /

Да бъдат публикувани следните данни: резултати от състезания, конкурси и олимпиади,
награди, снимки и видео, за целите на образователните дейности в СУ „Отец Паисий” – гр.
Самоков.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Дата ......................
гр. .........................

ДЕКЛАРАТОР: .................... / родител /

