
До Директора на ЦПЛР – Спортна школа „София“ 
З А Я В Л Е Н И Е  ЗА  З А П И С В А Н Е 

От…………………………………………………………………………………… 
(трите имена на родителя) 

Адрес:……………………………………………………………………….тел .за връзка………………………………….. 

Уважаема г-жо Директор, 
С настоящето заявление бих искал/а детето ми: 
………………………………………………………………, родено в:………………………. 
                          ( трите имена на детето) 

с ЕГН ………………………,ученик/чка в ………клас, на училище……………………….. 
През учебната 20...../20.....г., да посещава занимания по …………………………………… 
                                                                                                                                                 ( вид спорт) 

с преподавател: …………………………………………. 
                      (име, , фамилия)   
Сaъгласен/а съм детето ми да бъде снимано в изяви и събития на ЦПЛР-СШ “София“ с цел 
популяризира-не дейността на Спортната школа. Снимките и материалите могат да бъдат публикувани   
в сайта на ЦПЛР- СШ „София“, други медии и социални медии. Разрешавам личните данни на детето ми 
да бъдат предоставени от класните ръководители.  
Уведомен/а съм, че наред със Заявлението за записване трябва да предоставя Декларация за съгласие за 
събиране, обработване и съхраняване на лични данни на мен и моето дете съгласно уредбата на 
Регламент2016/679на ЕС.                                
Дата: ……………………. Гр. София           Родител:………………………. 

                                                                                                                                    
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ ЗА ДАДЕНО СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕТЕ, УЧАСТВАЩО В ГРУПИТЕ НА ЦПЛР-СПОРТНА ШКОЛА „СОФИЯ“ 
 
Долуподписаният/ната ............................................................................................................, 
в качеството си на субект на лични данни, съгласно уредбата на  Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета  
от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и вътрешните актове на Република България в тази 
област, както и в качеството ми на РОДИТЕЛ на 
………………………………………………………………....................................................................… 
ДЕКЛАРИРАМ: 
1.Давам информирано и свободно съгласие предоставените от мен лични данни в ЗАЯВЛЕНИЕТО за 
участие НА ДЕТЕТО МИ В ГРУПИТЕ НА ЦПЛР -СШ „София“– ЕГН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ И 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ, както и съм информиран, че събираните по законоустановените способи мои лични 
данни, необходими за провеждането НА ЗАНЯТИЯ  да бъдат обработвани от администратора на лични 
данни – ЦПЛР – СШ „София“, със седалище и адрес на управление град София, ул. Метличина 
поляна14, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130310949 и 
представлявано от ДИРЕКТОРА Соня Василева Христова, съгласно закона и възприетите от 
администратора правила и практики. 
2.Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по силата на 
нормативен акт, който изисква тяхното обработване, по силата на чл. 6, ал.1, т.1, б. б-е от Регламент 
2016/679, по установените за това правила или на основание на даденото  съгласие в настоящата 
декларация. 
3. Задължавам се да уведомя детето си за предоставените от мен лични данни и за правата им по 
Регламент 2016/679. 
4.Запознат/а съм с: 
-целта и средствата на обработка на личните ми данни; 
-доброволния характер на предоставянето на данните;  
-правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 
-получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.  
-правото ми да оттегля даденото съгласие за обработване на лични данни,  
-правото ми на жалба срещу незаконосъобразно и нецелесъобразно обработване на лични данни,  
-правото ми на информиране за процеса на обработка и съхранение на събраните лични данни.  
Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на ЦПЛР – 
 СШ „София“ или на електронен адрес  sonia_hr@abv.bgИзвестна ми е отговорността за невярно 
деклариране.                                                                                                                                                                                         
Дата ...........................гр.София                                                         ДЕКЛАРАТОР:................................                                     


