Информирано съгласие
Като законен представител, давам съгласието си за Основно училище ………………………………………
(наричано по-нататък "Училище") за събиране, обработка и записване на лични данни и лични
чувствителни данни за моето дете __________________________________ родено на
___________________ по смисъла на европейския регламент за GDPR и с директивата на
училището за GDPR. Съгласието си предоставям само за обработката на тези лични данни,
които са необходими за работата на училището и до степента, необходима за изпълнение на
предвидената цел,
- за извършване на необходимата медицинска документация,
- извършване на психологически прегледи,
- заснемане и публикуване на данни и снимки в училищни рекламни материали, включително
училищни сайтове,
- организиране на училищни и извънучилищни мероприятия (излети, училища сред природата,
екскурзии ...),
- придружаване на ученика до и от училище.
Съгласието си предоставям за целия период на обучение на детето ми в това училище и за
необходимото време, определено от закона за обработването им, научни цели и архивиране.
Съгласието си предоставям само на училище, което без законно установени случаи, не може да
предостави тези лични и чувствителни лични данни на други лица и органи, и трябва да защити
тази информация срещу неоторизиран или случаен достъп и обработка, срещу промяна и
унищожаване, злоупотреба или загуба.
Бях уведомен за правата си, особено за правото си да оттегля това съгласие по всяко време, без
да посочвам причина, относно правото на достъп до тези данни, правото да ги поправя, за
факта, че предоставянето на лични данни е доброволно, за правото на информация, кои лични
данни са обработени и с каква цел. Освен това потвърждавам, че съм бил уведомен за това, че
ако разбера или ще предполагам, че администратора или преработвателя обработва личните
му данни, които са в противоречие с защитата на частен и личен живот на субекта на данни или
в нарушение на закона, особено ако са личните данните неточни по отношение на целта на
обработката им, мога да помоля посочените институции за обяснение, да поискам
администратора или преработвателя да отстрани така възникналото състояние. Особено може
да става въпрос за блокиране, извършване на поправка, допълване или унищожаване на лична
информация.

Гр. __________________ на___________________

Име на законния представител__________________________и подпис __________________

Име на законния представител__________________________и подпис __________________

