ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (EС) 2016/679 И
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Долуподписаният/ата,………………………………………………………………………………………………
(имена на физическото лице)
………………………………………………………………………………………………………………………
(ЕГН, № лична карта)
………………………………………………………………………………………………………………………,
(постоянен адрес)
в качеството си на …………………………………………….……………………………………………………..
(заемана длъжност, месторабота)

Давам съгласието си омбудсманът на Република България, ЕИК: 131436477, в качеството си
администратор на лични данни (АЛД), както и неговата администрация, в съответствие с вътрешните
правила и документооборот, при спазване на професионалната тайна, да обработва личните ми данни в
съответствие с изискванията на Регламент 2016/679/ЕС(Регламента) и Закона за защита на личните
данни(ЗЗЛД).
Давам съгласието си, когато това се изисква по закон, данните ми да бъдат предоставени на и от други
държавни и общински органи, органите на съдебна власт и други институции, пред които декларираните факти
подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, когато това е необходимо за целите на закона.
Давам съгласието си омбудсманът на Република България да прехвърля личните ми данни за ползването им
в рамките на описаните тук цели на трети лица, подсигурявайки, че се обработват в съответствие с изискванията
на Регламента и местното законодателство (право на преносимост).
Запознат/а съм с:
Целите и средствата на обработване на личните данни;
Доброволният характер на предоставянето им и последиците от отказа за предоставянето им;
Правото ми на искане до АЛД за достъп, за коригиране или изтриване, или ограничаване на
обработването, или право на възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на събраните
данни;
Правото да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни по всяко време;
Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
Правото ми на жалба във връзка с обработването на личните данни пред надзорния орган на
Република България - Комисията за защита на личните данни.
Информиран/а съм, че имам задължението и правото по всяко време, при промяна в личните ми данни, да
изискам актуализацията им, както и да изисквам унищожаване или изтриването им в предвидените от закона
случаи.
Декларирам, че съгласието си за обработване на личните ми данни давам свободно, конкретно за целите,
които съм посочил/а по-горе, и на базата на предоставена от страна на администратора информация, съгласно
чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679,.
дата:

……………….. г.

Декларатор: …………………………
(подпис)

