
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ 

НА РОДИТЕЛИ И ДЕТЕ 

                         

 

1.Долуподписаната………………………………………………………............……….....……………, 

ЕГН………………….…,с постоянен/настоящт адрес:……………………………………….……… 

…………………….. с л.к.№………………… изд. на …………………. От МВР – …………     и  

2.Долуподписаният……………………………………………………................……….....……………, 

ЕГН………………….…,с постоянен/настоящт адрес:……..………………………………………… 

………………….……….. с л.к.№………………… изд. на …………………. От МВР – ……….…., 

лично за себе си и в качеството си на родители, законни представители, настойници, попечители 

на малолетното дете/три имена/:…………………………………………………………………….. 

ЕГН:  …………………….., с постоянен/настоящ адрес:……………….……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

   Предоставям свободно, доброволно и информирано съгласието си,  ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 

„ИГЛИКА“, гр. Варна, с цел информиране на родителите за проведени от Детската градина 

мероприятия, представления и други участия на децата да заснема мен и малолетното ми дете по 

време на провеждането и/или подготовката им, и не само, както и давам съгласието си кадрите и/или 

снимките, на които фигурираме да бъдат качени на интернет страницата на ДЕТСКА ГРАДИНА № 

23 „ИГЛИКА“, гр. Варна.  

   Информиран/а съм, че имам право по всяко време, да оттегля съгласието си за обработване на 

моите лични данни и/или тези на малолетното ми дете, частично или изцяло, за което следва да 

уведомя АЛД, писмено на адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. Лазур 2, за контакт: тел. 052/ 342301; 

342586; dg_23iglika@abv.bg.    
   Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването 

на данните осъществено до момента на оттеглянето.    
   Информиран/а съм за последиците при отказ или оттегляне на съгласието, а именно, че аз и/или 

детето ми няма фигурира на общи снимки на децата от неговата група или от Детската градина.  

 

   Запознат/а съм с Политиката  за защита на личните данни на ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 

„ИГЛИКА“, гр. Варна, поставена на информационното табло в Детската градина. 

 

     Декларирам, че давам съгласие за обработване на личните данни свободно, съгласно 

волята си, и гарантирам за верността на заявеното. 

                                                                                                   

    гр.Варна, дата:…................... 

 

1.Родител/настойник: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2.Родител/настойник: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

/три имена/………………………………..                    /три имена/……………………………….. 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 

НА ЛИЧНИ ДАННИ НА РОДИТЕЛИ И ДЕТЕ 

ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

1.Долуподписаната………………………………………………………............……….....……………, 

ЕГН………………….…,с постоянен/настоящт адрес:……………………………………….……… 

…………………….. с л.к.№………………… изд. на …………………. От МВР – …………     и  

2.Долуподписаният……………………………………………………................……….....……………, 

ЕГН………………….…,с постоянен/настоящт адрес:……..………………………………………… 

………………….……….. с л.к.№………………… изд. на …………………. От МВР – ……….…., 

лично за себе си и в качеството си на родители, законни представители, настойници, попечители 

на малолетното дете/три имена/:…………………………………………………………………….. 

ЕГН:  …………………….., с постоянен/настоящ адрес:……………….……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

   Предоставям свободно, доброволно и информирано съгласието си,  ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 

„ИГЛИКА“, гр. Варна, с цел гарантиране безопасността на децата при игри в свободното им време, 

както и за съблюдаване за спазване на работното време и реда за достъп в Детската градина, да 

набира и обработва личните ми данни, както и личните данни на малолетното ми дете посредством 

технически средства /камери/ за видеонаблюдение със запис на образ, монтирани на  в двора на 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 „ИГЛИКА“, гр. Варна.  

   Запознат/а съм, че записите от извършваното видеонаблюдение се съхраняват 30/тридесет/ дни, 

след което автоматично се изтриват от специално инсталирана за целта програма. 

   Информиран/а съм, че имам право по всяко време, да оттегля съгласието си за обработване на 

моите лични данни и/или тези на малолетното ми дете, частично или изцяло, за което следва да 

уведомя АЛД, писмено на адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. Лазур 2, за контакт: тел. 052/ 342301; 

342586; dg_23iglika@abv.bg.   
   Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването 

на данните осъществено до момента на оттеглянето.     
   Информиран/а съм за последиците при отказ или оттегляне на съгласието, а именно, че достъпа 

ми до ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 „ИГЛИКА“, гр. Варна ще бъде затруднен от необходимост от 

предварително обаждане от моя страна за извършване допълнителни действия по изключване на 

камерите за видеонаблюдение.  

 

   Запознат/а съм с Политиката  за защита на личните данни на ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 

„ИГЛИКА“, гр. Варна, поставена на информационното табло в Детската градина. 

 

     Декларирам, че давам съгласие за обработване на личните данни свободно, съгласно 

волята си, и гарантирам за верността на заявеното. 

                                                                                                      гр.Варна, дата:…................... 

 

1.Родител/настойник: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2.Родител/настойник: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

/три имена/………………………………..                    /три имена/……………………………….. 

 

 


