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Вх. № .................……..                                         

 

ДО  

Г-ЖА........................ 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

С. АВРЕН 
 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от ................................................................................................................................................ 
/име, презиме и фамилия на родителя, настойник, попечител/ 

 

адрес ................................................................................................................................................ 

 

 

телефон за връзка ...................................................., ел. поща ...................................................... 
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 

 

Моля,   синът/ дъщеря  ми ...............................................................................................................,  
                                        (трите имена на ученика) 

 

роден/ a на ............................ година, ученик (а)  от  .......... клас да бъде освободен/ а от учебни занятия 
 

в периода от ................................. 2021 г. до .................................2022 г. (общо ................учебни дни), 

  

поради ...................................................................................................................... .......................................... 
                                                                                  (посочете причина, налагаща отсъствието) 

 

прилагам…………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                     (посочете документ, който представяте, ако е приложимо) 

 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ,                                                                                                                                               

ЧЕ ДАВАМ ИНФОРМИРАНОТО СИ СЪГЛАСИЕ 

 



личните данни на детето ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от ОУ „Христо 

Ботев““ на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредбата за приобщаващото образование.  Обработването на 
личните данни се извършва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при стриктно спазване на 

Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година във връзка със 

защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива 

данни. 
 

1. Запознат/ а съм, че данните се събират с цел: освобождаване от учебни занятия; 

2. Запознат/ а, че данните се съхраняват в срок съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

и в съответствие със Закона за националния архивен фонд в деловодната система, респ. кабинета 
на директора, според законовите изисквания за защита на данните. 

3. Запознат/ а съм, че обработването ще се извършва чрез автоматични или други 
средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или 

промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване при спазване на 
принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.  

4. Запознат/ а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични 

данни, мои и на детето ми, по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по 

всяко време мога да поискам тяхното коригиране или изтриване (искането за тяхното 
коригиране или изтриване се подава, когато няма законово изискване за съхранение ). 

5. Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна 
в личните данни на детето. 

6. Запознат/ а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения 
администратор на лични данни, а именно: ОУ „Христо Ботев“. 

7. Запознат/ а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични 

данни на детето частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора 
по следния начин: на имейл адрес ou_avren_01@abv.bg(искането за тяхното оттегляне се 

подава, само когато няма законово изискване за съхранение, в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679). 

8. Запознат/ а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването 

и съхраняването на личните данни пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен 
орган в Република България. 

9. В OУ „Христо Ботев““ личните данни са обработвани по начин, който гарантира 

подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно 
обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат 
подходящите технически и организационни мерки. 

               Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно 

волята си, и гарантирам верността на посочените данни. 

 
 

 

 

 
Дата: ........................... г.                              С уважение:..................................... 

          /подпис/         

 
 

 

 


