
 

                                                                                                                                          Приложение№ 4   
Към Вх. № …………………. 

Дата:………………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 

ДАННИ 

ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН 

 

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

 

 Декларирам, 

в качеството си на „субект на лични данни“ и при условията на Общия регламент за защита на личните 

данни, като се има предвид, че съм предоставил съгласието си за обработване на следните лични данни: 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се точно за какви лични данни е дадено съгласие) 

във връзка със…..…………………………………………………………………………………………………… 

(изрично уточнете целите, които са декларирани при даване на  съгласие за обработването на тези 

лични данни) 

от Община Каспичан, ЕИК: 000931511, представлявана от Милена Недева - кмет 

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

 

и като заявявам, че съм надлежно информиран, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на 

лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен да посочвам причина за 

оттеглянето. 

 

С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ: 

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление, да бъдат събирани и 

обработвани за посочената цел/цели. 

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно 

всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.  

Запознат(а) съм с правото си на възражение или 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)         

 

 

mailto:kzld@cpdp.bg

