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Формуляр
за съгласие

(Формуляр за родители на ученици)
Този Формуляр е изготвен в съответствие с изискванията на Европейския съюз за защита на личните данни,
които влизат в сила на 25 май 2018 г. и които са задължителни за всички организации и институции, съхраняващи
информация за своите членове или симпатизанти и поемащи отговорността за опазването на тази информация.
Формулярът е изготвен в съответствие с документа „Защита на личните данни“ на Българско училище
„Чучулига“ в Кройдън, Лондон, Великобритания, който подробно описва условията на съхраняване, обработка и
защита на личните данни на родители и ученици, обучаващи се в училището, както и на училищния персонал.
Основанието за съхраняване, обработка и опазване на личните данни е „съгласие“. С него родители и ученици на
възраст над 14 години изразяват своето съгласие или несъгласие с посочените в документа „Защита на личните
данни“ условия на съхраняване, обработка и защита на техните лични данни. Подписалите този Формуляр
отговарят само с „да“ или само с „не“, трети вариант не се допуска.

Въпроси, изискващи Вашето съгласие

Да

Не

1. Съгласни ли сте Вашето дете да се обучава в Българско училище „Чучулига“?

☐

☐

2. Съгласни ли сте да предоставите лични данни за Вас като родител и за Вашето дете като ученик
в Българско училище „Чучулига“?

☐

☐

3. Съгласни ли сте да ни предоставите трите си имена, адрес по местоживеене, телефон за връзка и
имейл?

☐

☐

4. Съгласни ли сте да ни предоставите данни за Вашето дете: трите имена, дата и място на раждане,
единен граждански номер, адрес по местоживеене, адреса на английското училище, в което то учи,
родният език на детето и други езици, които то говори?

☐

☐

5. Съгласни ли сте да използваме снимки на Вашето дете в училищните документи, за които се
изискват снимки?

☐

☐

6. Съгласни ли сте да използваме снимки на Вашето дете на уебсайта на Българско училище
„Чучулига“? Обърнете внимание, че снимките се използват само с цел подобряване на
образователната подготовка на учениците и публичност на дейностите на училището и по никой
начин не се предоставят на трети лица без родителско съгласие или съгласието на ученика.

☐

☐

7. Съгласни ли сте да ни предоставите информация за здравословното състояние на Вашето дете,
преди всичко за наличието на алергии, астма, диетичен режим и т.н.?

☐

☐

8. Съгласни ли сте Българско училище „Чучулига“ да предоставя данни за Вашето дете на трети
страни, които съдействат за осъществяването на образователните дейности на училището, и поконкретно на Министерството на образованието и науката в София и на посолството на Република
България в Лондон, Великобритания?

☐

☐
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