
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

гр. Благоевград, ул."Тодор Александров" №56, 073/88-53-10, e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

Долуподписаният/ата /трите имена на родителя/ .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

телефон : ................................................... ; e - mail: ………………………………………………………… 

в качеството на родител на  ............................................................................................... , от  ..............клас 

в ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград  

 

                 Декларирам следното: 

1.Съгласен / съгласна съм да предоставя лични данни съгласно чл.4, ал.1 от Закона за защита на 

личните данни, необходими за обработка на информация от администратор ПГСАГ „Васил Левски“, 

гр.Благоевград. 

2.Запознат / а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични 

данни, а именно: ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград. 

3.Запознат / а съм с: 

o Целта и средствата на обработка на личните данни; 

o Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им; 

o Правото ми на достъп и коригиране на събраните данни; 

o Правото ми да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на сина ми / дъщеря ми 

частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора писмено на 

следните контакти: e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg  или деловодство на ПГСАГ „Васил 

Левски“, гр.Благоевград. 

o както и че оттеглянето на моето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на 

тези лични данни, основано на моето съгласие преди неговото оттегляне.  

o Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; 

o Правото ми на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните 

данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република 

България. 

4.Ще уведомявам администратора на лични данни ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград за всяка 

промяна в личните данни на сина ми / дъщеря ми. 

5.Давам съгласието си за обработване на лични данни, които не са законово задължение на 

администратора ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград,  но са необходими за дейността и 

постигането на целите на ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград като образователна институция, 

както и лични данни с цел опазване живота и здравето на детето ми, в т.ч. здравна и медицинска 

информация, данни за контакт с родител при допълнителни / извънкласни и извънучилищни 

дейности /в т.ч.зелени училища/, фотографии, видеозаписи и други, във връзка с дейности/ проекти 

на ПГСАГ „Васил Левски“, гр.Благоевград. 

6.Давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам 

верността на предоставените данни. 

7.Запознат / а съм с информацията, предоставена в Съобщението за поверителност / на 

информационните табла на училището/. 

       

     Дата: ....................................                                                              Подпис: .............................................  

 

mailto:pgsag_blagoevgrad@abv.bg

