ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”
гр.Ямбол, ул.”Лом” №5, e-mail :cdg.radost.3@abv.bg, Тел. 046 66 34 74

СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни
(попълва се от родители , когато предоставят свои лични данни или данни на детето)
Долуподписаният/ата................................................................................................................
(посочват се трите имена на родителя)
в качеството на родител на ......................................................................................... (посочват се трите имена на детето) от
............................................. (посочва се група),
след като бях запознат/а с правата ми на субект на лични данни, съгласно уредбата на Регламент 2016/679 на ЕС и на
Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО/ Общ регламент относно защитата на данните/,
вътрешните актове на Република България изцяло по установения в тях ред и форма и се запознах с Вътрешните правила
на ДГ”Радост” гр.Ямбол за водене на регистри за обработване и защита на лични данни /подчертайте данните, за които
давате съгласие от т.1 до т.20/.
1.Давам съгласието си за обработване на следните лични данни:
2.Фотографии или видеозаписи на детето ми;
3 Лични данни на детето –ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение;
4. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на
трайни увреждания и др.);
5.Информация за специални образователни потребности на детето ми;
6.Информация за присъствие, отсъствия(причина за отсъствието);
7.Информация за издаване на удостоверения и свидетелства;
8. Данни за контакт с мен-име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др. ;
9.Данните ми на родител във връзка с допълнителни педагогически дейности;
10.Информация и данни за мен и детето ми във връзка с предоставяне на социално подпомагане и други.
11.Давам информирано и доброволно съгласие предоставените от мен лични данни, да бъдат съхранявани,
обработвани, предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и изтривани по установения ред и
срокове.
12.Задължавам се да уведомя детето и другия родител за предоставените от мен лични данни и за правата на
Регламент 2016/679.
13.Съгласен/а съм тези данни да бъдат използвани за обучение, възпитание и социализация на детето ми от страна
на ДГ”Радост”.
14.Запознат/а съм с :- целта и средствата за обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставяните
на данните, правото на достъп и на коригиране на събраните данни и получаване или категории получатели, на които
могат да бъдат разкрити данните.
15.Информиран съм, че имам право да оттегля съгласието си по смисъла на т. 1 и 2 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.
16.Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на администратора на
лични данни и /или на електронен адрес cdg.radost.3@abv.bg.

Дата: .............................................
Гр.Ямбол

Подпис:

