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Подписаният...................................................................................................................................
(посочват се три имена)

с ЕГН ......................................................, адрес: гр./с. …………….....…………………….…..,
общ. ………….…………….……….………, обл. …………..…………………….……………,
кв./ул. ……………………………………..……….. №…...., бл. …...., вх. …..., ет. ..., ап. …...
С настоящото заявявам, че давам доброволно, изричното си информирано съгласие на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, в качеството му на администратор и
обработващ лични данни, за събиране, използване и обработване на предоставените му доброволно от
мен мои лични данни.
Информиран съм предварително и подробно за целите, за които се събират, обработват и
съхраняват предоставените от мен мои лични данни на горепосочения администратор и обработващ
лични данни, а именно - за да ми предостави предлаганите от него услуги, във връзка с обучението ми
в ШУ, както и за връзка с мен, като потребител на предлаганите от него услуги, а също и за проучвания,
анализи, статистика и за други разрешени или незабранени от законодателството цели. Във връзка и за
постигане на така посочените цели, давам изричното си съгласие на този администратор и обработващ
лични данни, при необходимост и в мой интерес, по негова преценка - да предоставя събраните за мен
лични данни, на други администратори и обработващи лични данни, като Министерство на
образованието и науката и неговите структури и на други университети - за постигане на горните цели.
Информиран съм предварително и подробно от горепосочения администратор и обработващ
лични данни за основанията за обработване на лични данни, според Общ регламент за защита на
личните данни (ЕС) 679/2016, а именно, че обработването е необходимо за спазването на законови
задължения, че обработването е необходимо за изпълнението на договорености и за целите на
легитимни интереси на университета, на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни.
Уведомен съм, че администраторът ШУ „Епископ Константин Преславски“, ще съхранява
предоставените от мен лични данни за срок: постоянен (безсрочно).
Информиран съм за правата си да изисквам от администратора достъп до коригиране или
изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя
възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Бях информиран за правото си да оттегля така даденото от мен съгласие по всяко време, като
съм наясно, че оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването,
основано на даденото преди оттеглянето му съгласие.
Информиран съм за правото да подавам жалба до Комисията за защита на личните данни, с
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-519, електронна поща:
kzld@cpdp.bg и интернет страница: www.cpdp.bg, и за възможността при отказ по чл. 54, ал. 3, по чл.
55, ал. 3 и ал. 4 и чл. 56, ал. 6 и ал. 7 от Закона за защита на личните данни да упражня правата си чрез
комисията.
Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, по отношение на личните данни.
Запознат съм с утвърдената със Заповед №РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на ШУ Политика
по защита на личните данни и правата на субектите и Декларация за поверителност на личните данни,
публично оповестени на интернет страницата на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
дата: ……….202….г..
гр. Шумен

Декларатор: …………………………..
(подпис)
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