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ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаните: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………….…….., 

ЕГН …………………….., с адрес: ………………………………………………………………………..., 

тел: …………………………., е-мейл: ………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………..…………………….…, 

ЕГН …………………….., с адрес: ………………………………………………….……………………., 

тел: …………………………., е-мейл: ……………………………….  

 
ЛИЧНО И В КАЧЕСТВОТО СИ НА РОДИТЕЛ/И (НАСТОЙНИК/ЦИ) и законни 
представители на  
 
…………………………………………………………………………….…, ЕГН …………………….., 
с адрес: ………………………………………………………………………………………………….., 
ученик в СНЦ  „Международeн френски лицей Варна - Шарл Перо” със седалище гр. Варна и 
адрес на управление к.к. Св. Св. Константин и Елена 9006, ЕИК по БУЛСТАТ 175656795 
представлявано от Яна Попова, 
с настоящата декларация давам/е изричното си съгласие личните ми/ни данни и тези на детето 

ми/ни, да бъдат съхранявани, използвани и обработвани от СНЦ  „Международeн френски лицей 
Варна - Шарл Перо ” със седалище гр. Варна и адрес на управление к.к. Св. Св. Константин и Елена 
9006, ЕИК по БУЛСТАТ 175656795, представлявано от Яна Попова, в съответствие с относимите 
разпоредби на приложимото законодателство за защита на лични данни, включително национално и 
на Европейския съюз, за следните цели и дейности: 

 Изготвяне на фактури и финансова отчетност на училището 
 Контакт с държавни, общински, административни и съдебни органи, органи на 

прокуратурата и следствието, медицински учреждения - в случай на необходимост и/или в 
случай на разпореждане на такъв орган, имащо задължителен за училището характер; 

 Изготвяне на списъци за ползването на училищен автобус 
 Изготвяне на списъци за извършване на транспорт на ученици за организирани от 

училището пътувания 
 Изготвяне на списъци за посещение на различни обекти и мероприятия извън училището; 
 Издаване и сключване на застрахователни полици 
 Изготвяне, сключване и изпълнение на договори за обучение и анекси и приложения към 

тях; 
 Извънкласни занимания /ателиета/, организирани от училището и от външни партньори на 

училището, включително предоставяне от училището на лични данни за целите на 
издаване на фактури за възнаграждение на услуги за ателиета от външни партньори 

 Издаване на сертификати от училището 
 Издаване на служебни бележки и др. удостоверителни документи за ученика 
 Изготвяне и поддържане на списък във връзка с пропускателния режим на училището 
 Във връзка с организирания от училището процес на хранене, включително предоставяне 

от училището на лични данни за целите на издаване на фактури за услугите по хранене от 
доставчика и събиране на вземанията по тях. 

 Заявление за записване 
 Заявление за презаписване 
 Издаване на диплома 
 Организация и провеждане на родителски срещи 
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 Заемане на книги от училищната библиотека 
 Съставяне и поддържане на електронни ученически книжки и оценяване на ученика 
 Всички дейности, свързани със счетоводната отчетност и регистрация на училището в ТР 

и регистъра на ЮЛНЦ и промени в обстоятелствата на сдружението 
 Създаване и поддържане на блог на класа 
 Създаване и поддържане на споделена директория, която използва всеки клас 
 Записване за изпити 
 Записване за университет 
 Заявление за C.N.E.D 
 Фотографиране, видеозаснемане, филмиране и записване на ученика и/или родителя 

(настойника) по повод на организирани от или в училището учебни дейности, тържества и 
посещения на училищни мероприятия; 

 Показване на реализирани от ученика творения на общи табла в училището и/или двора 
на училището, както и на организирани от училището изложби, посещения и 
мероприятия; 

 Разпространение на звукови или аудиовизуални записи на ученика в интернет-сайт на 
училището и страницата на училището във facebook, както и върху цифрови носители 
(CD, DVD), предназначени за семействата на учениците, персонала или партньори на 
училището; 

 Представяне на голям екран по време на училищни или културни мероприятия (празник 
на училището, манифестация, фестивал) 

  Видеонаблюдение в училището и прилежащата му територия, в съответствие с приетите 
правила за сигурност. 

С настоящата заявяваме, че сме запознати, че по смисъла на тази декларация лични данни са: всяка 
информация (лична информация), чрез която е идентифицирано или  идентифицируемо физическо 
лице (съответно – субект на данни), независимо дали идентификацията е пряка или непряка, в 
частност чрез препращане към белег като име, идентификационен номер, местоположение, онлайн 
белег или един или повече специфични характеристики, отнасящи се до физически, физиологически, 
генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице, или 
всякакви други характеристики използвани самостоятелни или в комбинация. 

С настоящата заявяваме, че сме запознати, че по смисъла на тази декларация обработване на лични 
данни, ще означава всяка операция или набор операции, които се извършват с лични данни, с 
автоматични или не средства, като обхвата на тези операции може да включва събиране, записване, 
организиране, структуриране, съхранение, адаптация или изменение, възстановяване, консултация, 
употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или всяка друго операция с данните. 

 

ДЕКЛАРАТОР/И: ……………………………………………. 

 

        ……………………………………………… 

 

Дата: ……………….. 

Гр. ………………. 
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