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Приложение № 1 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Долуподписаният/та ………………………………………........................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН……………………., л.к. №…………………  , изд. на…………………от МВР……………………., 

Живущ/а в ……………………………………………………………………………………………………. 

    / община, гр./с., ж.к., ул. №/ 

 

Тел………………………………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Съгласен/а съм Община Исперих да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията  на  Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с участието ми в 

процедура за подбор на персонал в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, 

включително с тежки множествени увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003-C01 

„Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки 

множествени увреждания в гр. Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския социален фонд. 

Запознат/а съм с: 

 целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

 доброволния характер на предоставянето на данните и последствията от отказа за  

предоставянето им; 

 правото на достъп и на коригиране на събраните данни; 

 наименованието и адреса на институцията, която ще обработва данните. 

 

гр./с………………….. 

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

                                                                                                                           (подпис) 
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Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

  

 

Долуподписаният/та ………………………………………........................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН……………………., л.к. №…………………  , изд. на…………………от МВР……………………., 

Живущ/а в ……………………………………………………………………………………………………. 

    / община, гр./с., ж.к., ул. №/ 

 

Тел………………………………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 

Не съм лишен по съответен ред от правото да заемам определената длъжност; 

Нямам наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; 

 

 

гр./с………………….. 

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

                                                                                                                           (подпис) 


