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ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистрация на потребител в оторизиращата система на Шуменски университет  

shu-roam 
 

Желая да получа регистрация в мрежата shu-roam със следните данни: 
 

I. Вид потребител: 
 

 преподавател  служител  студент  външно лице 

 
II. Данни на потребителя: 

 
 

собствено име  

бащино име  

фамилия  

факултет  

мобилен телефонен  

Служебен e-mail  

Password  

ID*  

 
ЗА СТУДЕНТ  

фак. номер  

специалност  

курс  

 
 ЗА ВЪНШНО ЛИЦЕ  

срок на пребиваване в ШУ  

месторабота  

 
* попълва се от системния администратор 

   

 
 Гарантирам, че съм запознат с условията за ползване на мрежата на Шуменски 

университет и правилата за ползване на Eduroam. 
 
 
Дата:.....................................    Подпис на заявителя:.................................. 
 



 
KONSTANTIN 

PRESLAVSKY 

UNIVERSITY 

SHUMEN  

ШУМЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  

“ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ” 

гр. Шумен 9700, ул.“Университетска” № 115 
www.shu.bg 

Ректор 054/ 830 350 
e-mail: rector@shu.bg

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ 
 

Аз, долуподписаният/ата, .......................................................................................................... 

Дата на раждане: ....................... г., ЕГН: ............................., Лична карта №: ....................... 

Издадена от: ..................., на ....................., с постоянен адрес: .............................................. 

Данни за контакт 

Държава: ............................., Настоящ адрес: ........................................................................... 

Телефонен номер: ........................................., Е-mail: …........................................................... 

Не всички полета са задължителни за попълване. Достатъчно е да се попълнят толкова, че да се гарантира 
еднозначното разпознаване на лицето. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
Давам съгласие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ да обработва 
моите лични данни: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

Точно описание на личните данни 

за следните цели: регистриране и използване на безжична мрежа edu-roam 
 

Изрично уточнете целите, които се преследват с обработването на тези лични данни 

 
- Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни; 
- Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време; 
- Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне 

законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие; 
- Съзнавам, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен 

съгласие имам правата по предоставената ми от администратора Декларация за 
поверителност на личните данни. 

 
 
Дата: ........................ г.   ДЕКЛАРАТОР: ................................................................ 

    /Име и фамилия, подпис/ 
         

 


