
 

 

Декларация за поверителност за прием в 1 клас 

 

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на 

данните - ОРЗД), ние от ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград се задължаваме да Ви 

информираме относно Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни при 

подаване на онлайн заявления за кандидатстване в първи клас. В настоящата 

Декларация за поверителност за прием в 1 клас се съдържа информация относно това 

кои Ваши лични данни и тези на детето Ви обработваме и начинът, по който ги 

събираме, съхраняваме и използваме.  

1. Обща информация за Администратора 

ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград е институция в системата на предучилищното и 

училищното образование. Институцията разполага с високо квалифициран персонал, 

както и със съвременна материална база.   

2. Кои Ваши лични данни събираме и защо ги събираме? 

 

ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград събира, използва, съхранява и обработва Вашите 

лични данни  за извършване на следните дейности:  

   

 При осъществяване на прием в 1 клас:  

 

За родител: 

 три имена на единия родител; 

 телефон за връзка; 

  e-mail; 

 

За кандидат-ученика: 

 три имена; 

 дата на раждане; 

 постоянен/ настоящ адрес на ученика/ на семейството; 

 критерии, които осигуряват предимство при класиране (съгласно чл. 43, 

ал. 7 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното 

образование) – медицински данни и данни за семейството на детето; 

 критерии, свързани с местоживеене на детето; 

 

Основания: 

 - спазване на законово задължение (съгласно ЗАКОН за предучилищното и 

училищното образование и във вр. с чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 

2016/679);  

-  упражняване на официални правомощия, които са предоставени на ОУ 

„Васил Левски“  (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679);  

 

3. Цели, за които събираме и обработваме Вашите лични данни 

 

Обработваме Вашите лични данни само и единствено за следните цели:  



 

 

 Осъществяване на прием в първи клас в ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград чрез 

кандидатстване с електронно подаване на заявления, достъпно на интернет 

страницата на училището въз основа на нормативните актове в областта на 

училищното образование в Република България; 

4.   Съхраняване на лични данни и срок за съхранение 

  Чрез изпращане на  формуляр за кандидатстване чрез Google, данните от 

заявлението се съхраняват както от ОУ „Васил Левски“, така и на сървъри на Google. 

Информацията се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент 

относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, Наредбата за обмена 

на документи в администрацията,  Наредбата за общите изисквания за мрежова и 

информационна сигурност, Закон за националния архивен фонд, Закона за 

предучилищното и училищното образование, Наредбата за реда за организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. В тази връзка и съгласно националното ни законодателство 

срокът, за който ОУ „Васил Левски“ съхранява документите, съдържащи Ваши лични 

данни, е определен съгласно относимата нормативна база в и „Номенклатура на делата“ 

на институцията.            

                                                                                                                                    

Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни 

мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.  Няма да 

съхраняваме информацията за Вас по-дълго от необходимия срок за изпълнение на 

посочените по-горе цели.  

5.   Права, които имате съгласно ОРЗД: 

 

5.1 Право на достъп; 

5.2 Право на коригиране; 

5.3 Право на ограничаване; 

5.4 Право на жалба; 

5.5 Право на уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни; 

 

 

6.   Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини: 

- лично;  

- по електронен път; 

 

Повече информация относно упражняването на правата Ви, можете да намерите в 

„Политика за поверителност“, която се намира в раздел „Защита на личните данни“ 

на уебсайта на институцията. 

 

7.   Споделяне на лични данни с други организации и лица 

 ОУ „Васил Левски“ има законово задължение да предоставя личните Ви данни 

на държавни органи. 



 

 

 ОУ „Васил Левски“ може да предаде Вашите лични данни на органи на властта 

и за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или 

наказателното преследване на престъпления. 

 

8. Контакти 

Администратор: ОУ „Васил Левски“ 

ЕИК/Булстат: 000498362 

Адрес:  гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 62 

Телефон: 084 66 27 07 

Ел. поща:   ourazgrad@vlevski.com 

Интернет страница: www.vlevski.com 

 

Длъжностно лице по защита на данните:  

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните 

Име: Живко Павлов    

Тел: 02/492 0 112 

Ел. поща: office@adpo.bg 

Интернет страница: www.adpo.bg  

 

Комисия за защита на личните данни: 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg  

Интернет страница: www.cpdp.bg  

 

В случай на нарушаване на правата ви, имате право да изпратите: 

 Жалба до Комисията за защита на личните данни. 

 

 

 

Версия: 00/27.04.2020 г. 
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