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ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

От 

Долуподписаният/ната ......................................................................................................................   

(име, презиме и фамилия на лицето) 

ЕГН................................................, с настоящ адрес ………………………………………………………………………. 

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

тел. номер за връзка.........................................................., електронна поща за получаване на 

изявления в електронна форма........................................................................................................ 

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ: 

предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни, с цел 

изпълнение на нормативни задължения на Регионална инспекция по околна среда и води 

(РИОСВ), 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14, тел: 038/ 60 16 34; факс: 038/ 60 16 11 ел. поща: 

info@riosv-hs.org; riosv_hs@mbox.contact.bg, ЕИК 126004380, контакти с длъжностно лице по 

защита на личните данни: тел:038/60 16 13, ел. адрес: ddimova@riosv-hs.org 

(данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него) 

УВЕДОМЕН СЪМ, че на основание Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД) и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 

относно защитата на данните), обработващите лични данни в Регионална инспекция по околна 

среда и води, гр. Хасково: 

1. Обработват и съхраняват предоставените от мен лични данни, във връзка с изпълнение на 

служебни задължения и за целите на  ……………………………….………………………………………………… 

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

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

(моля посочете) 

2.  Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на РИОСВ-Хасково, да бъдат обект 

на обработка и да бъдат обработвани от страна на администратора по смисъла на Закона за 

защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, при посочените по-долу условия, 

като администраторът има правото да обработва личните ми данни сам или чрез възлагане 

на обработващ данните. 

  

 

3. Декларирам, че посочените от мен данни по-горе са верни и пълни и се задължавам 

незабавно да информирам РИОСВ-Хасково при настъпване на промяна в тях. За да приеме 

уведомлението за промяна на личните данни, РИОСВ-Хасково може да поиска да бъдат  
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представени допълнителни документи, доказващи промяната. РИОСВ-Хасково не носи  

отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно 

уведомяване за промяна в личните данни. Администраторът има право да приеме като 

валидни последните данни, посочени и от физическото лице. Ако РИОСВ-Хасково служебно  

констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависимост от начина и 

носителите на информация, чрез които са установени тези промени, администраторът 

може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла 

да не се съобразява с тях. Администраторът информира физическото лице, че има право да  

възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни. 

 

4. Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам коригиране на личните ми 

данни чрез писмено заявление, отправено до Администратора по реда на ЗЗЛД. 

 

5. Запознат съм, че предоставените от мен лични данни ще се съхраняват от Администратора 

за срок до 5 години. 

 

6. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че 

то се урежда от Закона за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и съм 

уведомен, че имам право да оттегля съгласието си по всяко време. 

 

7. Разбирам, че обработването на личните ми данни ще се прави, когато е необходимо за 

изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални 

правомощия, които са предоставени на Администратора. 

 

8. Всички съхранени и обработени лични данни в Регионална инспекция по околна среда и 

води, гр. Хасково са защитени срещу неоторизиран достъп. 

 

Запознат съм, че имам право да изискам от администратора достъп до, коригиране или 

изтриване на личните ми  данни и ограничаване на обработването на личните ми данни, за 

което мога да подам заявление.  

Запознат съм, че при нарушаване на правата ми по  Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД, 

като субект на лични данни, имам право да сезирам Комисия за защита на личните данни, 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, Интернет 

страница: www.cpdp.bg,  в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно 

от пет години от извършването му. 

 

 

 

  Дата:   …………………………………….. г.                                                      Декларатор …………………………………. 

           (подпис) 
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