
                                                                         ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

от …………………………………………………………………………………….………………................………, 

родител /настойник  на …………………………….........................… група………….........................................…  

          
На основание  чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни ( ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.) ДЕКЛАРИРАМ,   
 

че  съм информиран/а  и давам своето …….....………………………..  да се осъществява видеонаблюдение 

                                                                  съгласие/ несъгласие 

в помещенията на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения. 

            При  наличие на предпоставка  застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение 

на  обществения ред  и други,  право на достъп до данните ще имат  директора на заведението,  упълномощено 

от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която 

се отнася до тях. 

Информиран/а съм, че видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се 

извършва запис на данните. По смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на 

личните данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се 

извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, 

организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване 

чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или 

унищожаване”.  

 

Дата.................                       Подпис: ..................................................................................................... 

 

 

 

 

                 

                                                                        ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

от …………………………………………………………………………………….………………................………, 

родител /настойник  на …………………………….........................… група………….........................................…  

          
На основание  чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни ( ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.) ДЕКЛАРИРАМ,   
 

че  съм информиран/а  и давам своето …….....………………………..  да се осъществява видеонаблюдение 

                                                                   съгласие/ несъгласие 

в помещенията на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения. 

            При  наличие на предпоставка  застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение 

на  обществения ред  и други,  право на достъп до данните ще имат  директора на заведението,  упълномощено 

от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която 

се отнася до тях. 

Информиран/а съм, че видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се 

извършва запис на данните. По смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на 

личните данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се 

извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, 

организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване 

чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или 

унищожаване”.  

 

Дата.................                       Подпис: ..................................................................................................... 


