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Образец № 1.4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице в Регистър „Еразъм“ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице 

 
 Долуподписаният/ата 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ЕГН....................................................... 
лична карта № ..................................... издадена от ................................., на ............................... 
 
 Декларирам, че на основание чл. 6, параграф 1, буква а), б), в) и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 
давам съгласието си Университет по архитектура, строителство и геодезия УАСГ да обработва личните ми 
данни в качеството на администратор на лични данни, което е необходимо за изпълнение на нормативните 
изисквания на Закон за висшето образование, Закон за чужденците в Република България, Програма Еразъм+ 
на европейската комисия  - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/, обмени и учебни практики по 
двустранни договори, други международни образователни програми, международни изследователски проекти и 
други поднормативни актове.  
 Известно ми е, че моите лични данни, включват само изискваните по нормативен акт лични данни.   
 Информиран/а съм, че: 
 - срока за съхранение на личните ми данни е съгласно Номенклатура на делата със срокове на 
съхраняване на Университет по архитектура, строителство и геодезия; 
 - личните ми данни не се предоставят на трета страна, освен в случаите, когато е необходимо изготвяне 
на визи на участници в програма „Еразъм+“, обмени и учебни практики по двустранни договори, други 
международни образователни програми, международни изследователски проекти чрез консулствата и 
посолствата на Република България в други държави и чрез консулствата и посолства на други държави в 
Република България. Университет по архитектура, строителство и геодезия предоставя лични данни на други 
държави по този регистър чрез Европейската комисия по програма „Еразъм+“ и чрез чуждестранни университети 
партньори по двустранни договори, други международни образователни програми и изследователски проекти. В 
други случаи, предоставянето на лични данни на трета страна и на друга държава е законосъобразно ако 
същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт, съд, прокуратура, следствени органи, 
застрахователни дружества и други за упражняване на законни интереси; 
 - обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, 
включително профилиране. 
 Запознат/а съм: 
 - със задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за 
предоставянето им; 
 - с правото си за достъп до личните си данни за коригиране, ограничаване и изтриване (право „да бъдеш 
забравен“); 
  - правото си за възражение срещу обработването и преносимостта им. 
 
 
Дата.......................... 
Град..........................     Декларатор: ..................................................... 
         / Име , Фамилия / 
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