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ДЕКЛАРАЦИЯ 

                                      за съгласие относно обработване на лични данни 

 

 

Долуподписаният(-та), …………………..……………………………………………………………..……….  
                                                (трите имена) 

ЕГН: …………..……………..…… 
                 (по документ за самоличност) 

адрес: ………………………………………………………...…………………….……………………………… 
      (пощенски код, населено място, адрес по регистрация) 

в качеството си на: …………………….……  на  ……...………….………………………………………….. 
                                                   (длъжност или физическо лице)                        (организация) 

ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………………. 
                                                         (по вписване в ТР) 

с настоящата декларация, в изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително, 

доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на моите лични данни, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. ⃞ Давам /  ⃞ Не давам изричното си съгласие в съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 13 

от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно 

защита на личните данни, както и чл. 59 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на 

Община ЛЯСКОВЕЦ с ЕИК: 000133844, пл. „Възраждане“ № 1, в качеството на администратор 

на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото 

законодателство начини, с автоматични или други средства, като съм информиран(-а) 

своевременно и изчерпателно от посочения администратор за логиката на всяко обработване 

на личните ми данни. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични 

данни, така и за такива, събрани и/или получени от Общинска администрация ЛЯСКОВЕЦ, в 

изпълнение на нейни законови задължения, от публично достъпни регистри с информация. 

 

2. Запознат(а) съм с категориите лични данни, които Общинска администрация ЛЯСКОВЕЦ 

събира и обработва, а именно лични данни относно:  

 Данни от документ за самоличност: 

o Трите имена; 

o Адрес; 

o ЕГН; 

o Месторождение; 

o Гражданство; 

 Телефонен номер и Е-mail (за обратна връзка и комуникация); 

 * Информация в Национална база данни на населението; 

 * Марка, модел, регистрационен номер, шаси и рама на притежавани МПС;  

 * Притежавани недвижими имоти и учредени вещни права върху тях;  
             Забележка*:  Когато приложимостта на декларацията е релевантна с целите на събиране и обработване. 

 

3. Приемам да получавам информация от ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, която да се 

изпраща на посочения от мен адрес/електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон 

на посочения от мен телефонен номер. 

  

4. Съгласявам се личните ми данни да бъдат предоставяни за целите, посочени по-горе на други 

администратори на лични данни (трети страни) в Република България, единствено съгласно 
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изискванията на чл.72 от ЗЗЛД и доколкото тази информация им е необходима по силата на 

нормативен акт. 

 

5. Запознат/-а съм със сроковете на съхранение на предоставените от мен лични данни, 

обусловени от приложимите нормативни изисквания към дейността на Община ЛЯСКОВЕЦ, 

като моите лични данни могат да бъдат снети без да бъде копиран документът носител, 

съгласно изискванията на чл. 25 г от ЗЗЛД.  

  

6. Запознат/-a съм с правата ми по чл. 54, 55 и 56 от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение 

на категориите лични данни, обработвани от ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ и посочени в 

„Политиката за поверителност на личните данни“ на Община Лясковец в интернет сайта 

www.lyaskovets.bg, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес:  

      гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, или на Е-mail: dpo@lyaskovets.bg. 

 

7. Запознат/-а, съм, че Общинска администрация ЛЯСКОВЕЦ е определило Длъжностно лице по 

защита на данните (ДЛЗД), с което мога да осъществя контакт чрез публикуваната в сайта на 

Община Лясковец конкретна информация относно политиката за управление на личните данни 

(секция „поверителност на личните данни“). 

 

8. Запознат съм с правото си да подам жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) или 

до компетентния български съд в случай на неправомерно използване на моите лични данни. 

 

9. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че 

предоставям доброволно личните си данни за целите, изрично посочени в настоящата 

декларация, като съм запознат/-а, че ОТКАЗЪТ МИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

е основание Общинска администрация Лясковец да откаже да извърши съответната 

административна услуга или процедура. 
  

10. Цел на събирането и обработването на личните данни: 

(кратко описание на целта за събиране и обработването на личните данни – попълва се от Администратора) 
 

 
Валидността на предоставеното съгласие, по силата на настоящата декларация, е съобразно нормативните 

актове, уреждащи дейността на ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ. 
 

 

Процедури и действия, свързани с провеждането на безплатен плувен курс 2022-ра година,  

организиран от Община Лясковец чрез МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, 

както и последващи действия, свързани с дейностите по провеждането на курса. 
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Долуподписаният/-ата…………………………………………..……….………..……… 

……………………………………………………………………….….………….….…. 

(име, презиме, фамилия на декларатора) 

 

родител/настойник на …………………………………………..…………………….…, 

     (име, презиме, фамилия на детето) 

ученик/ученичка от ………….. клас в ……………………………………..……………

       (наименование на училището) 

 

Информация за родителя/настойника/лицето, които ги замества: 

Телефон:………………………….……., e-mail:………………….……………………... 

 

Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното: 
 

 Синът ми/дъщеря ми/детето ……………………..………………….…………… 

от ………….клас на ……………………………………………………………………. 

да участва в плувен курс през месец юли 2022 г., организиран от Община Лясковец 

чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, с място на провеждане 

Комплекс „Светицата“ – гр. Лясковец, както и да бъде/да не бъде сниман/-а 

(ненужното се зачерква) за нуждите на събитието и/или за официалната интернет 

страница на Община Лясковец, с цел популяризиране и отразяване на дейността. 

 

 

………………….     Декларатор:…………..………….…... 

гр. Лясковец        (име, фамилия и подпис) 
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