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Съгласие за обработване на лични данни за целите на заявената административна
Услуга с информация по чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)
О т...........................................................

j.... адрес:........................................................

............................................................. ...............Телефон з а в р ъ з к а :........................................................
Давам съгласие за обработване на предоставените от мен лични данни на администратора на
лични данни СО - район „Средец“ при условията и в съответствие с относимите нормативни разпоредби,
регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на
приложимия от 25 май 2018 г. 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/ЕО (Общ регламент
относно защитата на данните).
Съгласието за обработване на личните ми данни включва и е относимо за 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 с цел предоставяне на
заявената от мен услуга и/или изпълнение на нормативно регламентирани действия.
Срокът за съхранение на предоставените лични данни е съгласно действащото към момента
законодателство, в съответствие със заявената административна услуга.
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до коригиране или
изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя
възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време,
без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде
оттеглено.
Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган - Комисията за защита
на личните данни за Република България.
Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни е нормативно изискване, необходимо
за изпълнение на заявената от мен административна услуга.
Известно ми е, че непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна, може да
доведе до прекратяване на административното производство, тъй като не могат да бъдат изпълнени
законовите изисквания.
Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, по отношение на личните данни.
Цели на обработването, за които са предназначени личните данни:
Столична община - Район „С редец“ в качеството си на администратор на лични данни по
смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и
съхранение на лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на
задачи от обществен интерес в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на
личните данни.
Информация относно Администратора на лични данни. Наименование:
Столична община - Район „ Средец
Седалище и адрес на управление, данни за кореспонденция:
гр. София 1000, ул. „Л еге“ № 6; Телефон: 02 948 43 17; Web site: http://sredec-sofia.org//; E-mail:
info@sredec-sofia. org
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Борислав Примов —секретар на район „С редец” - СО и Цветелина Семерджиева юрисконсулт
в район „ Средец “ - СО за заместващ длъжностното лице по защита на личните данни
; Телефон:
02 948 43 19; E-mail: b.primov(a)sredec-sofia.or2 и 02 948 43 31; E-mail: c.semerjieva@sredec-sofia.org
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