
Класификация на информацията 

Ниво 3 [TLP-RED] 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,  

АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ ”АТАНАС БУРОВ”  -  СИЛИСТРА  

7500 гр. Силистра, ул. “Македония” 121;  тел.+359 86 821 859;  e-mail: economics@pgsuau-burov.com 

СЪГЛАСИЕ 

за обработване на лични данни 

 (попълва се от родители или ученици, когато предоставят свои лични данни) 

Долуподписаният/ата............................................................................................................................. 

                                      (посочват се трите имена на родителя) 

 

в качеството на родител на ...................................................................................................................                                                     

                                                               (посочват се трите имена на ученика)  

от .........................(посочва се паралелка от клас), 

I. Давам съгласието си за обработване на следните лични данни: 

1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение. 

2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, 

заболявания, наличие на трайни увреждания и др.). 

3. Информация за специални образователни потребности на лицата. 

4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на 

ученика.  

5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни 

зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.). 

6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки 

и ученически лични карти. 

7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии. 

8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във 

връзка с предоставяне на социално подпомагане. 

9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др. 

10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, 

телефон, e-mail. 

11. Информация за получени дарения. 

12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или 

документи. 

II. Съгласен съм тези данни да бъдат използвани за осигуряване процеса на приемане, 

обучение, възпитание и социализация от момента на подаването на документите за 

записване в ПГСУАУ „Атанас Буров“ до момента, когато те следва да бъдат 

архивирани или унищожени по силата на нормативни актове от страна на  

ПГСУАУ. 

III. Запознат съм с информацията, предоставена в приложеното Съобщение за 

поверителност публикувано на уеб-страницата на ПГСУАУ „Атанас Буров“. 

IV. Информиран съм, че имам право да оттегля съгласието си по смисъла на т. I и II по 

всяко време, както и че оттеглянето на моето съгласие не засяга 

законосъобразността на обработването на тези лични данни, основано на моето 

съгласие преди неговото оттегляне. 

 

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


