
 

Съгласие за обработване на лични данни на субект на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 

2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, чл. 6, параграф 1, буква а) 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

В качеството си на кандидат: 

………………………………………………………………………………………………......, 

(трите имена на заявителя) 

ЕГН: ……………………………. 

 

Предоставям съгласието си за обработка на личните ми данни на:  

Членовете на Общинската преброителна комисия за община 

……………………………….; респективно Териториално статистическо бюро (ТСБ) – 

Югозапад на НСИ и/или отдел „Статистически изследвания – Софийска област“ на ТСБ – 

Югозапад и/или Централно управление на НСИ.  

Декларирам, че съм запознат/а с предоставената ми конкретна „Информация 

за обработка на лични данни“ съгласно раздел 2, чл. 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 

от 27 април 2016 г. относно обработването на личните ми данни. 

 

Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни: 

 (Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква „а“ 

или чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Регламента.) 

В качеството си на субект на лични данни, които обработваме, имате право по всяко време 

да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е да знаете, че 

оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на Вашите 

лични данни, която сме извършили до момента на получаване на искане за оттегляне на 

съгласие. В случай че решите, можете да го направите по следните начини: 

1. Общинска преброителна комисия за община ………………………………..; 

2. Национален статистически институт – адрес: ул. „П. Волов“ № 2, София, 1038, България, 

тел. (02) 9857 163, ел. поща: gdpr@nsi.bg; 

3. Териториално статистическо бюро - Югозапад - информация за контакт: 

https://www.nsi.bg/bg/content/156/basic-page/контакти. 

 

С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на 

личните ми данни в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „а“ и предоставената ми 

„Информация за обработка на лични данни“ съгласно раздел 2, чл. 13 от Регламент (ЕС) № 

2016/679 от 27 април 2016 година. Напълно разбирам, че имам право по всяко време да го 

оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на 

оттеглянето ми обработване. 

Подпис:……………….                                                                                 Дата: ……………………. 
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