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ДЕКЛАРАЦИЯ–СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният/та……………………………………………………………………………………………………..,
(собственоръчно изписани име, презиме и фамилия)
в качеството ми на субект на лични данни и при условията на Регламент (ЕС) 2016/679, подписвайки тази
декларация,
СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
С настоящата декларация предоставям на администратора Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“, гр. Велико Търново 5003, ул. „Т. Търновски“ № 2, БУЛСТАТ 104025653 следните лични данни:
трите имена; ЕГН; постоянен адрес; номер и дата на издаване на личната карта, издадена от МВР; телефонен
номер; електронен адрес; образование; ТЕЛК решение.
Заявявам, че при промяна на личните ми данни в срока на обработване ще уведомя писмено администратора
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ чрез длъжностното лице по защита на личните данни
– Мариела Върбанова, електронна поща: dpo-vtu@ts.uni-vt.bg , тел. за контакт: 062/ 618-367.
Цел на обработване на личните данни: прием за допълнителна квалификация към „Център за квалификация“,
записване и обучение за допълнителна квалификация към „Център за квалификация“.
Запознат/та съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“ за срокa на обучението, като след този период личните данни ще бъдат
изтрити.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани от: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“, гр. Велико Търново 5003, ул. „Т. Търновски“ № 2.
Предаване на трети страни: има.
Запознат/та съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за
обработване на лични данни имам следните права:
1. на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват
данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване;
2. да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да
подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
3. да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:
 когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който
администраторът да провери точността на личните данни;
 когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само
да бъде ограничено използването им;
 когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на
администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни;
4. да поискам личните ми данни да бъдат изтрити;
5. да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча
основанията за това;
6. да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със
защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган;
7. да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни;
8. да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което
ще уведомя администратора писмено на адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, стая 305Ректорат, тел. за контакт: 062/618 367, email: dpo-vtu@ts.uni-vt.bg .
Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и
гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.
ДЕКЛАРАТОР: …………………………….
(…………………………………………………………....)
Име, презиме и фамилия на декларатора

Дата: …………. 20.… г.

