
 

 
 

Към Вх. № ………………….                                                                                                                   Приложение № 3   

Дата:………………………… 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И  ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН 
 

Долуподписаният: ……………………………....................................................................... 
 

Декларирам, 

че давам изричното си съгласие Община Каспичан да събира, съхранява и обработва личните ми данни чрез 

автоматизирани системи и/или на хартия с цел предоставяне на заявената от мен административна/техническа/друга 

услуга, подадена молба, жалба, сигнал, заявление или искане за издаване на друг документ, с цел изпълнение на 

законовите задължения на администратора.  

Предоставените от мен лични данни се обработват и съхраняват от Община Каспичан единствено за целите на 

предоставянето на заявената от мен административна/техническа/друга услуга, подадена молба, жалба, сигнал, 

заявление или искане за издаване на друг документ. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с 

първоначалните. 

Уведомен(а) съм, че: 

- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: обикновени, 

специални/чувствителни, ЕГН, други, предоставени от мен в заявление/жалба/сигнал/друго; 

- Достъп до личните ми данни ще имат: администраторът и обработващият лични данни. 

- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в законово определения срок. 

- След срока на съхранение личните ми данни могат да бъдат унищожени по надлежния ред. 

- Непредоставянето на лични данни, които се изискват по закон или подзаконов нормативен акт, може да доведе до 

прекратяване на процедурата по предоставяне на заявената от мен административна/техническа/друга услуга, по 

отговора на подадената от мен молба, жалба, сигнал или издаването на друг документ. 

Запознат(a) съм с правото си да оттегля даденото от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на даденото от мен 

съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне. 

Запознат(а) съм с правото си на достъп, право на коригиране (aко данните са неточни), изтриване (право „да бъдеш 

забравен“), ограничаване на отнасящите се до мен лични данни, преносимост на личните ми данни между отделните 

администратори, възражение срещу обработване на личните ми данни. 

Запознат съм с правото да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин 

ме засяга в значителна степен. 

Запознат(а) съм с правото си на жалба до Комисията за защита на лични данни. 

Уведомен(а) съм за следната информация, като субект на лични данни: 

Администратор на лични данни: Община Каспичан, ЕИК: 000931511, представлявана от Милена Недева - кмет 

Адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91 

 

Длъжностно лице по защита на данните: Радостина Георгиева Механджийска 

Адрес за кореспонденция: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91 

Телефон за контакт: 05351 7417; Факс: 05351 7470 

Електронен адрес: obshtina@kaspichan.org 

Интернет страница: www.kaspichan.org 

 

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2  

Телефон за контакт: 02/91-53-518,  

Eлектронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

 

Декларатор:………………………………………... 

                                         (подпис)         
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