
Приложение № 1 

 

Съгласие за обработване на лични данни  

с информация по чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
 

От  ............................................................................................................................................................  

ЕГН: ........................................................ , лична карта № .....................................................................  

издадена от ......................................................... , издадена на ..............................................................  

Адрес: ......................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Телефон за връзка: .................................................................................................................................  

 

Долуподписаният/ната  ..............................................................................................................  

 ......................................................................  съм съгласен/на да предоставя 

горепосочените лични данни на администратора на лични данни Община Русе, във връзка 

със следните цели на обработването, за което личните данни са предназначени и 

съответните им получатели: 

1/ Изпълнение на изискванията на Наредба № 21 за реда, начина и условията за 

отпускане на еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на Община Русе и 

други нормативни актове, свързания със отпускането на финансова помощ от Община Русе. 

2/ Изпълнение на задълженията за съдействие на органите на МВР и 

правораздавателните органи в изпълнение на техните правомощия и за установяване, 

упражняване или защита на правни претенции; 

3/ Изпълнение на задълженията за подаване на информация към всички институции, 

които имат нормативно основание за получаване на съответните данни за финансови, 

контролни и други законосъобразни цели. 

Срокът за съхранение на предоставените лични данни е съгласно законовo 

определените срокове по чл. 12 от Закона за счетоводството и чл. 38 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

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 съм, че предоставянето на личните ми данни е изискване, необходимо 

за отпускане на финансови средства.  

Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя 

страна не могат да бъдат изпълнени посочените в т. 1 на Наредба № 21 за реда, начина и 

условията за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на 

Община Русе и други нормативни актове. 

Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на 

решения, включително профилиране, по отношение на лични данни. 

 

 

Дата:……………………    Подпис:………………………… 

       (…………………………………..) 

 


