ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният: ……………………………...................................................................................................
(трите имена)

Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК“ да обработва личните ми данни чрез
автоматизирани системи и/или на хартия с цел:
участие в курсове, включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване
на квалификацията на педагогическите специалисти (http://rq.mon.bg/).
Уведомен(а) съм, че:
1. Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: Име,
презиме, фамилия, дата на раждане, година на раждане, месторождение, месторабота, длъжност,
телефон за връзка, електронна поща за връзка, данни от дипломата за висше образование/средно
образование: серия, номер на серията, регистрационен номер, дата на издаване, специалност,
висше учебно заведение, град, образователно‐квалификационна степен, специалност.
2. Достъп до личните ми данни ще имат: служителите на СДРУЖЕНИЕТО.
3. Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок до 2 години от датата на издаване на
Удостоверението.
4. След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
‐ данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
‐ електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
5. Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
‐ достъп до личните ми данни;
‐ коригиране (ако данните са неточни);
‐ изтриване (право „да бъда забравен“);
‐ ограничаване на обработването;
‐ преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
‐ възражение срещу обработването на личните ми данни;
‐ жалба до надзорен орган;
‐ да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или
по подобен начин ме засяга в значителна степен;
‐ защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били
нарушени.
Трите имена ……….........................................................................................................................................
Месторабота:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Декларирам, че горепосочените три имена съответстват на имената ми от личната ми карта.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс на Република България.
Дата: .........................................

Декларатор: .........................................
(подпис)

