Вх. № ………………………….

До Директора
на ДГ №111 „Корабче“
гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ___________________________________________________________
/име на родителя/
Г-жо Директор,
Моля, да бъдат извинени отсъствията на детето ми ...........................................................
/трите имена на детето/
от група……………………………………….. по домашни причини за периода от .............................
до ………………………… (включително).
Запознат съм с:
-Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги/изм.и
доп. от 28.01.2010г.,че посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано
от 15 септември до 31 май на следващата година, както следва:
30 /тридесет/ работни дни за децата от първа и втора възраст.група
10 /десет/ работни дни за децата от трета и четвърта подготвителна група.

Дата: ………………………

С уважение: …………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ……………………………………………………………………………………………………………….
Давам съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани и обработвани
от ДГ № 111 „Корабче“, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС с цел, осигуряване
изпълнението на Наредбата на СО за определяне и администриране на месни такси и
цени на услуги.
Запознат съм с:
•
целта и средствата на обработка на личните данни;
•
доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за
предоставянето им;
•
правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни;
•
правото да оттегля съгласието си;
•
получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити
данните;
•
правото ми на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването
на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в
Република България.
Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на Детска
градина № 111 „Корабче“ или на електронен адрес: cdg_11@abv.bg.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно,
съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.
Известна ми е отговорността за невярно деклариране.
Дата: ………………
гр.София

Декларатор: ………………………..
/подпис на родителя/

Справка:
1. Има право на ……………………… дни
2. Ползвани отсъствия за учебната година …………………. дни
3. Остатък за ползване за учебната година ………….… дни
ЗАС: …………...

____________________________________________________________

