ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
Плевен-5800, ул.”Дойран”№ 79,
тел: 064 / 802-489 e-mail: crd_pleven@abv.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ
Преди да попълните заявлението моля прочетете информацията на гърба на този лист
Заявлението се подава попълнено и подписано само на хартия от ученика и/или родителят/настойника/ в сградата на
ЦПЛР - Център за работа с деца Плевен, на ръководителите по дейности или на електронната поща.
От ..................................................................………….............................................................................................................
(име, презиме и фамилия на родителя)
Адрес: гр./с……………………………ж.к./ул……………………………………………………………………………….
№……., бл……., вх……..,ап……..;телефон……………………………., е-mail:………………………………………….
Господин Директор,
Моля детето ми……………………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на ученика)
от училище/ДГ………………………………………………………………….клас/група………………………………….
ЕГН: ................................. или ЛНЧ ......................................,телефон……………………,e-mail………………………….
Дата на раждане: .................................................... Място на раждане: .................................................................................
Да бъде включено в следните извънучилищни форми за учебната 2020/2021 г. :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Детето ми страда/не страда от алергии и хронични заболявания. Разрешавам/ не разрешавам снимки, клипове и
творчески продукти на детето ми да бъдат публикувани на сайта на ЦПЛР - Център за работа с деца, вестници и
електронни медии.
Дата:………….202…..г.
Подпис:………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Център за работа с деца предлага:
Област ''Изкуства''
безплатни извънкласни форми
Смесен хор '' Звъника''
 за деца и ученици
ДЮФА ''Нашенчета''- народни танци
 от 5 до 18 години
ДЮФА ''Нашенчета''- народен хор
ДЮФА ''Нашенчета''- народен оркестър
Област ''Наука и технологии''
Школа по кавал и гайда
Школа по География
Школа по тамбура
Школа по информатика
Музикална школа по акордеон
Клуб „Краезнание“
Музикална школа по саксофон и кларинет
Клуб ''Дебати''
Духов фанфарен оркестър
Клуб ''Млад еколог''
Народни танци в детските градини
Цифрова фотография
Спортни танци
Техническо конструиране
Керамика и грънчарство
Математика, Астрономия
Живопис и графика
Авиомоделизъм
БДП и Гражданско обтазование
Област ''Спорт''
Школа по Шахмат
За информация и записване: Директор: 064/802489, 0887216541, Канцелария: 0879375
Преподаватели
Иванка Делийска –хор «Звъника» ; Вяра Савова-керамика,графика,живопис, графика; Огнян Летов- народни танци ;
Мариян Туджаров- народен оркестър; Петя Банева- народен хор; Цветелина Стойчева- спортни танци; Цветомир
Диков, Петя Стоянова-народни танци в ДГ; Павел Петров-информатика; Христинка Илиева-шахмат;
Красимир Кондов-гайда и кавал; Веселин Вълчанов- тамбуа; Ценка Тодорова-аккордеон; Жоро Танев-саксофон
Мария Русева- информатика;Даниела Вълова – Вълшебна ножичка; Галя Лачева – Млад еколог; Ели Хинтуларска –
Математика; Веселин Драганов – Авиомоделизъм; Николай Тотев – Краезнание; Светлин Павлов – Дебати; Иван
Николов – фотография; Красимира Грудева – БДП и Гражданско образование.

ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
Плевен-5800, ул.”Дойран”№ 79,
тел: 064 / 802-489 e-mail: crd_pleven@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната……………………………………………………………………………………………………… от
гр……………………………………….., след като бях запознат/а с правата ми на субект на лични данни, съгласно
уредбата на Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директивна
95/46/ЕО/Общ регламент относно защитата на данните , вътрешните актове на Република България изцяло по
установения в тях ред и форма и се запознах с Вътрешните правила на ЦПЛР-ЦРД-ПЛЕВЕН за водене на регистри
за обработване и защита на лични данни.

ДЕКЛАРИРАМ:
1.Давам информирано и доброволно предоставените от мен лични данни, да бъдат съхранявани, обработвани,
предоставени за ползване на трети лица и на нас, архивирани
и
изтривани
по
установения
ред
и
срокове
за…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
/посочва се целта, за която се обработват лични данни-например: обучение, възпитание и социализация на
детето ми учебната………………......…………..година/
от администратора на лични данни-ЦПЛР-ЦРД-ПЛЕВЕН
2.Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по силата на нормативен акт,
който изисква тяхното обработване, по силата на чл. 6, ал. 1, т.1, б, б-е от Регламент 2016/679, по установените за
това правила или на основание на даденото съгласие в настоящата декларация.
3.Задължавам се да уведомя детето и другия родител за предоставените от мен лични данни и за правата им по
регламент 2016/679/при подаване на заявление за записване в педагогическа форма/.
4.Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на представянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.
– правото ми да оттегля даденото съгласие за обработване на лични данни, правото ми на жалба незаконосъобразно
и нецелесъобразно обработване на лични данни.
– всички мои права по обработка на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на администратора на лични
данни и/или на електронен адрес crd_pleven@abv.bg

ИЗВЕСТНА МИ Е ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕВЯРНО ДЕКЛАРИРАНЕ.

Дата………………..
гр. Плевен

ДЕКЛАРАТОР: ………………………..

