
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

с. Черна гора, ул. „В. Левски” № 1, e-mail: oucgora@abv.bg 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ната 

......................................................................................................................................, 

(име, презиме и фамилия на лицето) 

длъжност 

....................................................................................................................................................... 

в..................................................................................................................................................., 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Запознат/а съм с Вътрешните правила за мерките и средствата за обработване и защита 

на лични данни, обработвани от ……………………………………………….. и със 

задължението да я спазвам. 

Уведомен/а съм, че по време и след прекратяване на трудовото ми правоотношение с 

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора нямам право да разгласявам следната 

информация, представляваща поверителни за сведения за работодателя ми: 

- структурата на базите данни в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора; 

- съдържанието на базите данни и регистрите в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. 

Черна гора; 

- връзки на информационната система на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора 

с други институции, организации, 

физически и юридически лица; 

- взаимосвързаност на информационната система – бази данни в организацията на 

физическо и логическо ниво; 

- всякаква информация, касаеща права на достъп до базите данни, сървърите, както и 

пароли и потребители; 

- софтуерни и хардуерни ресурси от информационната система на. ОУ „ Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Черна гора; 

- всякаква информация, касаеща инфраструктурата на информационната система, 

защити, 

специални устройства, протоколи за достъп, адреси и адресни пространства, 

дефинирани в. ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора 

Известно ми е, че за обработване и/или достъп до събираните от ОУ „ Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Черна гора лични данни на трети лица в нарушение на Вътрешните 



правила, както и за разпространение на поверителни сведения за работодателя, станали 

ми известни във връзка с изпълнение на служебните ми задължения, нося 

дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда, независимо от имуществената, 

административно наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност 

се предвижда по закон. 

Известна ми е наказателната отговорност за невярно деклариране. 

 

 

..................................2018 г.      ДЕКЛАРАТОР: 

..................................... 


