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          БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ 

       

 

Декларация-съгласие за обработване на лични данни 
 

 

Долуподписаният, ……..…..………………………………………………………………………………(три 

имена), в качеството си на Субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните 

данни, подписвайки тази декларация,  

 

СЕ СЪГЛАСЯВАМ И ПОТВЪРЖДАВАМ:  

 

- Личните ми данни, посочени в тази декларация, да бъдат събирани за следната цел: временно ползване 

на архивни документи в читалня, изготвяне на справка и/или предоставяне на копие от теренна 

документация от Научния архив на Национален археологически институт с музей при БАН и да бъдат 

обработвани и използвани само за тази цел и запазени в законово определения срок.  

- Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат използвани от Национален археологически институт с 

музей при БАН, на територията на Република България. 

- Съгласявам се данните ми да се съхраняват по следния начин: на хартиен и електронен носител, според 

законовите изисквания за защита на данните. 

- Запознат съм, че мога да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам 

право на достъп до личните си данни и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране или изтриване.  

- Запознат съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични данни, 

а именно: Национален археологически институт с музей при БАН, адрес: гр. София; ул. „Съборна“ № 2; 

тел. +359 2 988 24 06. 

- Запознат съм със задължението да уведомя администратора на лични данни за всяка промяна в личните 

ми данни. 

- Декларирам, че съм надлежно информиран за правото да оттегля съгласието си за обработване на лични 

данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: на хартиен 

носител и на следните контакти: Национален археологически институт с музей при БАН, адрес: гр. 

София; ул. „Съборна“ № 2; тел. +359 2 988 24 06. 
- Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на 

личните ми данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България. 

- Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и 

гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни. 

- Запознат съм, че мога да прочетете повече за това как и защо се използват личните данни на интернет 

страницата на Национален археологически институт с музей при БАН: http://www.naim.bg/ 

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ: 

 

Собствено име:…............................................. 

Бащино име:...................................................... 

Фамилия:…....................................................... 

ЕГН:…............................................................... 

Лична карта № ………………………………. 

Адрес:.…................................................................................................................................................ 
(град/село, ж.к, ул., бл., ет.) 

 

 

 

Дата: ...................................     ДЕКЛАРАТОР: .................. 


