
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 
Уважаема/и  госпожо/господине, 

ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград Ви информира, че събира, съхранява и обработва 

личните данни на учениците, предоставени във връзка с дейностите по реализиране на 

държавния план –прием за учебната 2019/2020 год., съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование на МОН и Заповед № РД09-

944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  организацията 

на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен 

план – прием за учебната 2019/2020 година, дейностите по обучение, възпитание и 

социализация съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, дейностите по 

създаване, обработване и съхраняване на документите в системата на предучилищното и 

училищното образование, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за  информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

Събирането, използването и обработването на личните данни се извършва при спазване 

на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/ 678 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните 

данни и относно свободното движение на такива данни и на българското законодателство. 

 

 

 

Запознат:……………………………………………………………………..         ………………  

               (трите имена на родител/настойник/)                                              (подпис) 
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