
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
съгласно ЗЗЛД и Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), 

 

Долуподписаният .......................................................................................................... 

роден на ................................................. , на ..................... години 

Постоянен адрес: ........................................................................................................... 

Родител на ....................................................................... от ......клас 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

1. Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за 

сключването и изпълнението на договор за обучение на ученик; 

2. Възлагам на ЧПГ „БАНКЕР“ ООД (Дружеството) да обработва и съхранява, 

предоставените от мен лични данни за сроковете, предвидени в нормативните 

актове, и/или за цели, свързани с осъществяване на учебно-възпитателния процес 

на моето дете и комуникацията/подаване на информация към институциите МОН , 

РУО София-град и други, касаещи пряко предоставянето на образователна услуга 

от ЧПГ "Банкер". 

3. Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от 

ДРУЖЕСТВОТО за следните допълнителни цели: осъществяване на маркетингова 

дейност чрез бъдещо изпращане на търговски съобщения и други относно 

финансовите услуги на Дружеството; статистически проучвания и анализи на 

Дружеството;  

4. Възлагам и се съгласявам с оглед посочените по-горе цели, личните ми данни да 

бъдат разкривани на следните категории получатели: български и/или 

чуждестранни физически лица и юридически лица – туристически оператори, 

туристически агенти, транспортни фирми, дружества, предлагащи туристически 

услуги, зстрахователни дружества, държавни и/или общински органи, всяко 

физическо или юридическо лице, с което ДРУЖЕСТВОТО е в договорни или други 

отношения. 

5. Давам съгласието си предоставените на ДРУЖЕСТВОТО лични данни да бъдат 

обработвани от чуждестранните физически и/или юридически лица и държавни 

органи за целите на договора.  



6. Запознат/а съм с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД, както и с всички данни по чл. 19 

ЗЗЛД и по  Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), Личните ми данни 

да бъдат използвани за проверки, електронно или ръчно, а също и за 

предотвратяване на престъпления.  

7. Посочените по-горе, лично от мен данни ,са верни и пълни ,а при настъпване на 

промяна в тях се задължавам незабавно да информирам Дружеството. Съгласен 

съм и декларирам ,че при необходимост ще предоставя допълнителни документи 

изискани ми от на ЧПГ „БАНКЕР“ ООД във връзка с депозирано от мен 

уведомление за промяна на личните данни. 

8. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля ,на осн. чл. 

4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б Закона за защита на личните данни, декларирам 

,че съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, 

като в този случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде 

изпълнено. 

 
Дата: ................        Декларатор: ................ 

                       .................................................. 
/трите имена и подпис/ 
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