Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ОТ СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ –
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЕРНИК
Долуподписаният/ата ……………………………………………………………..………....,
с адрес: ………………………………………………….………………….……………………......
………………………………………………………………………………………………………..
родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на
……………………………………………………………………………………………………….,
ученик от ............. клас на …………...…….……………..............................................................
(името на училището)

с настоящата декларирам, че:
1. Съм съгласен/на личните ми данни и тези на детето ми (излишното се зачертава) да се
обработват от Висшия съдебен съвет, с адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ №12,
електронна поща: vss@vss.justice.bg и Административен съд – Перник, с ел. поща: pernikadms@justice.bg в качеството им на съвместни администратори и със средства, съобразени с
разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679,
приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България
относно защитата на личните данни.
2. Съгласен/на съм личните ми данни и тези на детето ми (излишното се зачертава) да
бъдат обработвани с цел провеждане на Образователната програма „Съдебна власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като
писмени материали, изготвени във връзка с програмата и/или аудио-визуални материали,
заснети във връзка с програмата бъдат публично оповестявани, включително и публикувани
на интернет сайтовете на Висшия съдебен съвет и на органи на съдебната власт, както и да
бъдат използвани за популяризиране на Образователната програма.
3. Съм запознат/а с:
- обема на данните ми и тези на детето ми (излишното се зачертава), които Висшият
съдебен съвет и Административен съд – Перник обработват, а именно данни относно
физическата (име, адрес, изображение на лице и човешко тяло) и социалната идентичност
(данни относно образование);
- срока, за който Висшият съдебен съвет и Административен съд – Перник могат да
обработва данните ми, съответно да ги съхраняват, а именно 3 (три) години;
- правото ми на информация за събираните от мен и детето ми данни (излишното се
зачертава), за правото на достъп до тях, да искам данните ми/ни да бъдат коригирани или
изтрити, да искам обработването на данните ми/ни да бъде ограничено и да възразя срещу
определен начин на обработване на личните ми/ни данни;
- правото ми да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че
считам, че правата ми/ни са нарушени.
4. Разбирам, че мога да оттегля настоящото съгласие по всяко време, като това няма да
засегне законосъобразността на обработването от Висшия съдебен съвет и
Административен съд – Перник до момента на оттеглянето, както и че оттеглянето на
съгласието ми ще доведе до преустановяване на участието ми/ на детето ми в програмата.
Дата:………………………..

Декларатор:……………………

