
 „ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД 
Наименование на дружеството 

 
гр. Бургас, ул. „Антим I“, № 24 

Адрес на управление на дружеството   
 

 

__________________________________________________________________________ 

                                              име, презиме и фамилия на физическото лице 

ЕГН _______________________________________  

Постоянен адрес______________________________________________________________ 

  

 
СЪГЛАСИЕ 

 
* С настоящото изразявам и потвърждавам съгласието си „ПЪРВО ЧАСТНО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969 да събира, използва, съхранява и 
изтрива личните ми данни а именно: данни по лична карта – имена, ЕГН/ЛНЧ, град 
и държава на месторождение, националност, адрес, в т.ч. месторабота, длъжност,  
личен имейл и телефон за целта/-ите на обучението и управление на обучението на 
детето ми за периода от _______________________________до _______________________________ 
[период, в продължение на който личните данни ще се ползват][1]  

** С настоящото изразявам и потвърждавам съгласието си „ПЪРВО ЧАСТНО 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969 да събира, структурира, организира, 

използва, съхранява, предава и изтрива личните данни на детето ми 

_____________________________________________________________________________________________________ 

[име, презиме и фамилия на детето-физическо лице] за целта/-ите на обучението и 

управление на обучението на детето ми за периода от ________________________________ до 

______________________________________  [период, в продължение на който личните данни ще 

се ползват] [1]   

 
*** С настоящото изразявам и потвърждавам съгласието си „ПЪРВО ЧАСТНО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969 да прехвърля личните данни на детето 
ми на:  
1.  Министерство на образованието и науката и на Регионално управление на 
образованието, гр. Бургас, а именно: 
имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, град и държава на месторождение, националност, 
адрес, лична  снимка, личен имейл, телефон на детето за контакт, имена и телефон 
на личен лекар; град и училище от което идва, завършен клас, успех по учебни 
предмети от последния завършен клас на изпращащото училище, изучавани чужди 
езици, оценки от завършен първи учебен срок и/или текущи оценки (при 
преместване през учебната година), оценки от „Удостоверение за завършен клас“ в 
училището към „ПЧОУ“ ООД, оценки от „Свидетелство за завършено основно 
образование“, училище където се премества детето, с цел ползването им в рамките 
на описаната/-ите тук цел/-и; 
2. Застрахователни компании по повод и при застраховане при организирани 
пътувания на детето ми, а именно: имена и ЕГН/ЛНЧ на детето, с цел ползването им 
в рамките на описаната/-ите тук цел/-и; 
3. Туроператори и хотелиери по повод и при организирани пътувания с участие на 
детето ми, а именно: имена и дата на раждане(ден, месец, година), с цел ползването 



им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и; 
4. Превозвачи по повод и при организирани пътувания с участие на детето ми, а 
именно: имена на детето, с цел ползването им в рамките на описаната/-ите тук 
цел/-и; 
5. Приемащото училище по повод и при преместване на детето ми, а именно: 
ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, град и държава на месторождение, адрес, оценки от 
завършен първи учебен срок и/или текущи оценки (при преместване през учебната 
година), с цел ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и;  
5. Община Бургас по повод и при направени неизвинени отсъствия от детето ми, а 
именно: имена, ЕГН, клас, адрес на детето ми, и имена на родителя му, с цел 
ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и.  
 
**** Изразявам и потвърждавам съгласието си за предоставените мои лични данни 
и лични данни на детето ми  да бъдат предоставяни на други ползватели съобразно 
компетентността им,   подсигурявайки, че личните данни се обработват в 
съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.  
 
***** Също така, с настоящото изразявам съгласието си относно правата на „ПЪРВО 
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД, с ЕИК 204628969 по свое усмотрение да 
използва в маркетинг събития, обяви, публикации и обществени прояви, 
презентации и други материали на Дружеството, които се показват или предоставят 
на обществеността, включително при отразяване на новини,  корпоративни 
профили, събития, в т.ч. от училищни празници, инициативи и мероприятия, 
създадени в различни социални мрежи (facebook, linkedin, twitter и др.), както и в 
административния панел на сайта http://burgasschool.com/ на Дружеството и в 
административния панел на сайта https://www.facebook.com/123585404348235/ 
във facebook страницата на Дружеството на снимки и видеозаписи с участието на 
детето ми създадени от Дружеството по време на срока на действие на Договора за 
обучение на детето ми.  Нямам претенции, ако като родител присъстващ на 
описаните по-горе събития съм попаднал в кадъра на снимки и/или видеозаписи. С 
настоящото потвърждавам, че съм взел/а съгласието  на майката/бащата на детето 
ни _______________________________________________________________________________________ „ПЪРВО 
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД да извършва описаните по-горе дейности. 
 
****** Аз лично съм предоставил личните си данни/личните данни на детето ми  
_______________________________________________________________________________________  на „ПЪРВО 
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД. Декларирам, че съм взел съгласието на 
бащата/майката на детето ни за предоставяне на личните му данни на ПЪРВО 
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ ООД. Информиран съм, че имам правото по всяко 
време да изисквам актуализация на личните ми данни/личните данни на детето ми, 
информация относно ползването на личните ми данни, както и да оттегля 
съгласието, предоставено с настоящото, и да изисквам изтриване на личните ми 
данни. [2] 
 
[1] – времетраенето на договора за обучение на ученика 

[2] – вътрешни правила за защита на личните данни 
 
_______________, ____.____.__________. 
Място,           дата 

_______________________________________________________________                                                                                                                                                                                        
[име, фамилия на физическото лице], подпис 

 
 
Данни за връзка с първоначалния ползвател: МОН:   гр. София 1000 бул. „Княз Дондуков" 2A, e-mail: priemna@mon.bg тел. 0 800 16 111 
РУО:  гр. Бургас ул. „Уилям Гладстон“ 150, 8001 ж.к. Братя Миладинови   e-mail:  rioburgas@gmail.com тел. 056 813 249 
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