
         

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ 

 

 

СЪГЛАСИЕ 

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ  

ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

Аз, ...................................................................................................................................,  
(име, презиме и фамилия) 

декларирам изричното си съгласие доброволно предоставените от мен лични данни на 

ВУЗФ (име, ЕГН, номер на личната карта, дата и място на нейното издаване, адрес по 

регистрация и за кореспонденция, електронна поща и други лични данни)  да бъдат 

използвани за целите на кандидатстването/обучението (излишното се зачертава) ми в 

бакалавърската/ магистърската (излишното се зачертава) степен във висшето училище  

и обработвани и съхранявани от него в качеството му на администратор на лични 

данни. 

1. Съгласието ми може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращането на 

писмено искане до ВУЗФ с попълване на специален формуляр на висшето училище. 

Искането за оттеглянето ще се изпраща на адрес: гр. София, 1618, район „Овча купел“, 

ул. „Гусла“ № 1 или на e-mail адрес: info@vuzf.bg. 

2. Съгласието ми не е обвързано с предварителни условия от страна на 

администратора на лични данни и не води до неблагоприятни последици за мен, в 

случай че откажа да го предоставя или впоследствие го оттегля. 

3. Заявявам, че не съществува зависимост или неравнопоставеност между мен и 

администратора на лични данни. 

4. Информиран съм за правата си като субект на лични данни съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и приложимото европейско и 

българско законодателство, като правото ми на достъп, корекции, изтриване на личните 

ми данни, ограничаване на правото за тяхното обработва, правото да оттегля 

съгласието си за обработването и съхранението на личните ми данни и други действия 

с тях.  

5. Информиран съм също така и за възможността при установено нарушение на 

администратора на лични данни да подавам жалба до Комисията за защита на личните 

данни и да обжалвам действията на администратора пред съответния административен 

съд или пред Върховния административен съд на Република България по общите 

правила за подсъдност. 

6. Известно ми е, че подробна информация за съхраняването, обработката и 

изтриването на личните ми данни, както и за правата ми по тяхното използване се 

съдържа в Правилата за защита на личните данни във ВУЗФ, публикувани на неговата 

интернет страница (http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFTermsOfUse). 
 

      Дата: .......... 20....г.                                                      Декларатор: ..................................... 

                                                                                                                                
(подпис)   
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