
Вх.Номер:  ...............................                 До Сдружение“Фридрих Шилер“

                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

______________________________________________________________, ЕГН _________________ /три имена и ЕГН/ 

 В качеството си на родител упражняващ родителски права, заявявам желението  си,  детето  ми 

________________________________________________________, ЕГН ________________ /три имена и ЕГН на детето/,  

да участва в тестово  изследване  за  определяне  на  равнището  на  развитието  на  когнитивни, езикови   и 

психомоторни  умения  с цел  установяване на готовността на детето  за  училище и за обучение в  извънкласна 

дейност .   

Първо желание за училище - _________ 

Адрес по местоживеене -  ________________________________________________________________ 

Кандидата ИМА/НЯМА  по-голям /а  брат/сестра,  който/която  се  обучава  по  програмата  на  сдружение 
„Фридрих Шилер“. Данни на по-голям брат/сестра обучавани по програмата на сдружението:   

_________________________________________________________/три имена/, ________клас_________ училище  

Прилагам: Копие от акт за раждане 

 

дата  ____/___/_____ подпис: __________ 

          

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният(а), ________________________________________________________________ /трите имена/ 

на  основание правилата  за прием  приети  от  Управителния съвет на  Сдружение „Фридрих Шилер“ 

декларирам, че:  1.съм запознат/а  и приемам  условията  и реда  по  приема , подборната  процедура  и 

класирането  на  кандидатите , определяне на приетите  деца  за  подготвителна  група  в Сдружение „Фридрих 

Шилер”; 2.при желание от  моя страна мога да се запозная с данните  от обработката на резултатите от теста на 

своето дете и приемам , че теста е конфиденциален  и  изрично се  забранява показването му , копиране, 

снимане и всяко друго изнасяне на данни или материали от тестовото  изследване .    

дата  ____/___/_____ подпис: __________ 

 

         



ДЕКЛАРАЦИЯ за СЪГЛАСИЕ  

за събиране на лични данни за комуникация  

 

 

Долуподписаният(а), ___________________________________________________________ /трите имена/  

родител /лице, упражняващо родителски права на 

 

____________________________________________________, ЕГН _____________ /три имена и ЕГН на детето/,  

с настоящото декларирам, че ДАВАМ своето изрично СЪГЛАСИЕ, 

Сдружение „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура 
в Република България”, ЕИК 121281637, София, бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІІ, офис 95, 
в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните 
(ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., лично или чрез овластен от него обработващ(и),  

да обработва посочени по-долу мои данни за контакт, единствено с ЦЕЛ да ми предоставя:  

/моля, отбележете Вашето желание/ 

новини и информация за организирани от Сдружението учебни и/или извънкласни мероприятия 

 новини и информация за образованието и поведението на детето  

 рекламни и/или маркетингови съобщения в сферата на детското образование, култура, отдих и туризъм  

на ЕЛ.ПОЩА _________________________@________________  на тел. __________________ 

Отделно,    ДАВАМ своето изрично СЪГЛАСИЕ Сдружение “Фридрих Шилер” да извършва фото-/видео-

заснемане на мен и/или моето дете по време на организирани от Сдружението събития, които записи да се 

използват за популяризиране на дейността на Сдружението, например на неговия уебсайт, в социални медийни 

канали и/или в печат, а също и за неговия архив. 

     /съгласието следва да се отбележи изрично, ако се предоставя/ 

Съзнавам, че МОГА да ОТТЕГЛЯ  моето съгласие по всяко време. 

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, 
основано на дадено сега съгласие. 

Запозната съм с Уведомлението за Поверителност на Сдружение „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ относно посоченото по-
горе обработване на мои данни.  

 

 

дата  ____/___/_____ подпис: __________ 

 


