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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Долуподписаният/ата  ЕГН

л.к. №  издадена на г. от МВР гр.

адрес за кореспонденция: 

В качеството си на
(длъжност/позиция)

на основание разпоредбите на минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид 
защита на личните данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Запознат/а съм със: 
 - нормативната уредба в областта на защита на личните данни; 
 - политиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора на лични данни; 
 - опасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни. 
 
2. Поемам задължения за: 
 - несподеляне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп 
и др.); 
 - неразпространение на личните данни, съдържащи се в предоставените ми цифрови данни от КВС в 
ZEM формат; последните няма да бъдат разпространявани и/или предоставяни под каквато и да е форма, 
продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други физически и/или 
юридически лица; 
 - за ползване материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект; 
 - обезпечаване в достатъчна степен сигурността, достъпа, съхраняването и обработването на 
предоставените ми лични данни; 
 - унищожаване на получената информация по начин, непозволяващ възстановяването им. 
  
 Известна ми е отговорността, произтичаща от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Дата: Подпис декларатор: 

Версия 1 Дата на създаване 15.10.2021 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
(длъжност/позиция)
на основание разпоредбите на минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а съм със:         - нормативната уредба в областта на защита на личните данни;         - политиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора на лични данни;         - опасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни.
2. Поемам задължения за:         - несподеляне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и др.);         - неразпространение на личните данни, съдържащи се в предоставените ми цифрови данни от КВС в ZEM формат; последните няма да бъдат разпространявани и/или предоставяни под каквато и да е форма, продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други физически и/или юридически лица;         - за ползване материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект;         - обезпечаване в достатъчна степен сигурността, достъпа, съхраняването и обработването на предоставените ми лични данни;         - унищожаване на получената информация по начин, непозволяващ възстановяването им.         
         Известна ми е отговорността, произтичаща от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.
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