6600 Кърджали, кв. Възрожденци, ул. „Райко Жинзифов” 4 тел. 0361 65906, факс 0361 65907
website: www.slaveykov.bg
e-mail: slaveikovkj@abv.bg,

До
Директора
на СУ "П. Р. Славейков"
гр. Кърджали

ЗАЯВЛЕНИЕ
Входящ номер: .................... / .......................... 2022г.
от ...........................................................................................................................
/трите имена на родителя/

Адрес: гр. ................................ жк. .............................. ул. ..................................
бл. ......................... .вх. ......... .ап. ......... тел: .........................................................
Господин Директор,
Моля дъщеря / синът ми: .........................................................................
/имената на ученика/

ЕГН:
от ДГ: .....................................................................
гр./с. .................................
да бъде записан/а в първи клас през учебната 2022 / 2023год.

Изберете екип: Моля, задължително номерирайте вашите предпочитания
от 1 до 7, в противен случай няма да участвате в класиране за останалите
паралелки
Н
О
М
Е
Р
И
P
А
Й
Т
Е

Класен ръководител
Иванка Атанасова
Йорданка Раева
Мария Димитрова
Петя Радева
Стефка Узунова
Тонка Димитрова
Хени Хаджиева

Учител в ЦДО
Елена Желязкова
Калинка Жисова
Емилия Димитрова
Добринка Павлова
Саша Спасова
Дарина Желязкова
Нели Койнарчева

Запознат/а съм и съм съгласен/на Администраторът да събира и обработва
лични данни на детето ми, за осъществяване на приема в 1-ви клас.

Дата: .............. 2022год.
подпис: .......................
/подпис на родителя/
гр. Кърджали
Приел заявлението: ......................................... Подпис: ........................
/име и фамилия/

6600 Кърджали, кв. Възрожденци, ул. „Райко Жинзифов” 4 тел. 0361 65906, факс 0361 65907
website: www.slaveykov.bg
e-mail: slaveikovkj@abv.bg,

ДО
СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали
БУЛСТАТ: 000258404
Адрес: гр. Кърджали, ул. Райко Жинзифов 4

Декларация за съгласие
Аз, долуподписаният/ната - …………….…………………………………………………....,
ЕГН: …………………….., адрес: ………………………………………………………………, в
качеството си на
родител/настойник с настоящото изразявам и потвърждавам,
СЪГЛАСИЕТО си СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали („Администратор“) да
обработва следните личните данни на: ............................................................................................. ,
ЕГН: .....................................










Три имена
ЕГН
Дата, месец и година на раждане
Постоянен и/или настоящ адрес
Мобилен телефон
Имейл адрес,
Три имена на родител-настойник
Адрес на родител-настойник
Телефон на родител-настойник
за целта/-ите на:
приема в първи клас за учебната 2022/2023 година ;
издаване на удостоверение за дирекция „Социално подпомагане“ за първи път в I клас;
организацията на учебната и извънкласна дейност в училище;
Запознат/а съм и съм съгласен/на Администраторът да събира и обработва лични данни
на:........................................................................................................... , ЕГН: .....................................
посредством видеонаблюдението, което осъществява в рамките на училището.
Данни за контакт с Администратора:
Лице за контакт: Маргарита Демирева Тел.: 0878919982
Имейл адрес: slaveikov.priem1klas@abv.bg
Лично предоставям личните си данни на Администратора. Информиран/а съм, че имам
правото по всяко време да изисквам актуализация на личните ми данни, информация относно
ползването на личните ми данни, както и да оттегля съгласието, предоставено с настоящото, и
да изисквам изтриване на личните ми данни, като мога да упражня тези и всички останали
права по глава 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 27 април 2016 г. чрез подаване на Молба до Администратора в този смисъл.
Запознат/а съм и съм съгласен/а с приетата от СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр.
Кърджали - „Политика за сигурност на личните данни на физическите лица“.
Съгласието се дава за период от дата на подписване на настоящата Декларация до
изричното оттегляне на дадено съгласие.
Дата: ……………..
гр. Кърджали

….………………………………………………..
[Име, Фамилия на субекта на данни, Подпис]

Служител на Администратора, пред когото е положен подписът:..............................................
…………………………………………………………........... [три имена,длъжност и подпис],

