
ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION 

 
Долуподписаният/ната / The undersigned: 

 
 

/име, презиме, фамилия / name, surname, family name/ 
 

с ЕГН / Personal ID number: 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ  /  I DECLARE, 
 

Съгласен/на съм Технически 

университет – Варна да съхранява и 

обработва личните ми данни, съгласно 

разпоредбите на Закон за защита на 

личните данни и Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.04.2016 – относно защитата 

на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни.  

I agree to the Technical University - 

Varna to store and process my personal 

data in accordance with the provisions of 

the Personal Data Protection Act and 

Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 

27.04.2016 - on the protection of 

individuals in connection with the 

processing of personal data. 

Давам съгласие за обработване на личните ми данни за следните цели / I 

consent to the processing of my personal data for the following purposes: 

 Кандидатстване в ТУ–Варна / Application at TU-Varna; 

 Записване за студент в ТУ–Варна / Enrollment for a student at TU-Varna; 

 Кандидатстване и пребиваване в Студентска общежитие / Application and 

residing in a Student Dormitory 

 

Запознат/а съм с: I am familiar with: 

 Целта и средствата за обработка на 

личните ми данни;  

 The purpose and means of processing 

my personal data; 

 Правото да оттегля съгласието си 

по всяко време, като оттеглянето на 

съгласието не засяга законосъобразността 

на обработването, основано на дадено 

съгласие преди неговото оттегляне;  

 The right to withdraw consent at any 

time, the withdrawal of consent does not 

affect the lawfulness of the processing based 

on a consent prior to its withdrawal; 

 Доброволния характер на 

предоставянето на данните; 

 The voluntary nature of the provision 

of data; 

 Правото на достъп, коригиране и 

изтриване на събраните данни. 

 The right to access, correct and delete 

the collected data. 

 

 

 
Дата / Date:                                          ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT: 
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