
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

Долуподписаният/ та ................................................................................................................. 

 

родител/ законен представител на............................................................................................ 

съм информиран/ а, че поместването на снимки на електронната страница на ЦПЛР – Бургас на открити занятия, 

викторини, празници и други обществени прояви, в които участва синът ми/ дъщеря ми, са лични данни по смисъла 

на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016 г. 

С настоящата Декларация заявявам, че СЪМ СЪГЛАСЕН/ А           НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/ НА 

синът ми/ дъщеря ми да бъде сниман/ а и снимките му/ й да бъдат публикувани  в електронната страница на ЦПЛР 

– Бургас. 

 

Дата................................                                                           Декларатор.................................................... 

                                                                                                                                   (подпис) 

(Следващата графа се попълва САМО от ученици, които имат навършени 14 години) 

Долуподписаният ученик................................................................................................................................., 

Декларирам, че имам навършени 14 (четиринадесет) години и съм информиран/ а, че поместването на снимки на 

електронната страница на ЦПЛР – Бургас на открити занятия, викторини, празници и други обществени прояви, в 

които участвам, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. 

 

С настоящата Декларация заявявам, че СЪМ СЪГЛАСЕН/ А           НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/ НА 

да бъда сниман/ а и снимките ми да бъдат публикувани  на електронната страница на ЦПЛР – Бургас. 

 

Дата................................                                                           Декларатор.................................................... 

                                                                                                                                   (подпис) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

Долуподписаният/ та ................................................................................................................. 

 

родител/ законен представител на............................................................................................ 

съм информиран/ а, че поместването на снимки на електронната страница на ЦПЛР – Бургас на открити занятия, 

викторини, празници и други обществени прояви, в които участва синът ми/ дъщеря ми, са лични данни по смисъла 

на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016 г. 

С настоящата Декларация заявявам, че СЪМ СЪГЛАСЕН/ А           НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/ НА 

синът ми/ дъщеря ми да бъде сниман/ а и снимките му/ й да бъдат публикувани  в електронната страница на ЦПЛР 

– Бургас. 

 

Дата................................                                                           Декларатор.................................................... 

                                                                                                                                   (подпис) 

(Следващата графа се попълва САМО от ученици, които имат навършени 14 години) 

Долуподписаният ученик................................................................................................................................., 

Декларирам, че имам навършени 14 (четиринадесет) години и съм информиран/ а, че поместването на снимки на 

електронната страница на ЦПЛР – Бургас на открити занятия, викторини, празници и други обществени прояви, в 

които участвам, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. 

 

С настоящата Декларация заявявам, че СЪМ СЪГЛАСЕН/ А           НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/ НА 

да бъда сниман/ а и снимките ми да бъдат публикувани  на електронната страница на ЦПЛР – Бургас. 

 

Дата................................                                                           Декларатор.................................................... 

                                                                                                                                   (подпис) 


