
 
 Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни 

(предварителни кандидатстудентски изпити) 
 

СЪГЛАСЕН СЪМ: 
1. Личните ми данни да бъдат обработвани от Тракийски университет, ЕИК/БУЛСТАТ: BG 123024538 - Администратор на 

лични данни със следните контакти: Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Кандидатстудентски прием, тел.: 
042 699 208, 042 699 209, e-mail: kanelova@uni-sz.bg, stefka.mihova@trakia-uni.bg и контакти на Длъжностно лице по защита 
на данните: vanya.trifonova@trakia-uni.bg. 

 
 2.1. Категориите лични данни, предмет на обработка са:  имена по лична карта, ЕГН, предимство при кандидатстване, 

адресни данни, телефон и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване. 
2.2. Във връзка с изпълнение на нормативни задължения (чл. 68, ал. 3 ЗВО), правилника за дейността на Тракийски университет 

и осигуряване на социалната сигурност и социалната закрила (съгласно Регламент 2016/679 ЕС), биха могли да бъдат обработени и: 
решение на ТЕЛК/НЕЛК, актове за раждане, служебни бележки от домове за сираци и актове за смърт. В случай на непредоставяне на 
посочените документи, то осигуряването на предимство при кандидатстване е невъзможно.  

Цел на обработване: провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет за уч. 2022/23 
г., а във връзка с чл. 2.2. и осигуряване на облекчени условия и ред на кандидатстването на хора в неравностойно положение и 
предоставяне на предимство.  

3. Личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора, както следва: 
- картон за предварителни кандидатстудентски изпити, изпитни работи, приложените документи към картона, вкл. актове - за 

срок от 1 година от изтичане на кандидат-студентската кампания 
- Изпитни протоколи - за срок от 5 години от изтичане на кандидат-студентската кампания 
 
В случай, че кандидатът бъде приет и бъде записан в Тракийски университет, то данните ще бъдат съхранявани в 

законоустановените срокове от ЗВО. 
4. Тракийски университет не предава данните, събрани по време на кампанията на трети страни или получатели, извън рамките 

на ЕС.  
Запознат съм, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични 

данни имам следните права: 
А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните ми данни и правото да получа следната информация: за каква цел се 

обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.  
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните ми данни, които са неточни/неактуални, както и че имам 

правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;  
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни (когато са 

налице правните основания за това); 
Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (когато са налице 

правните основания за това); 
Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, 

като посоча основанията за това; 
Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във 

връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, 
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

Ж) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, 
за което ще уведомя администратора по следния начин: писмено искане и на следните контакти: Тракийски университет гр. Стара 
Загора, Студентски град, стая 226, vanya.trifonova@trakia-uni.bg.. Запознат съм, че оттеглянето не засяга законосъобразността на 
обработените до този момент данни.  

 
Повече информация по отношение на защитата на лични данни мога да намеря в Политиката за защита на личните данни на 

интернет страницата на Тракийски университет - http://www.uni-sz.bg/. 
Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността 

на посочените в настоящата декларация данни. 
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