Приложение № 1
към Заповед № 133/12.08.2022 г.

ДО
__________________________
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за длъжността Директор на Детска градина „Юрий Гагарин“ – гр. Лъки
(наименование на институцията)

Населено място __________________________
Област __________________________
Община __________________________

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена на
кандидата
Място на раждане
ЕГН
Адрес за
кореспонденция
Телефон
Електронна поща

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Вид и степен на завършено висше образование
Номер и дата на
ОбразователноНаименование на издаване на диплома или
квалификационна
висшето училище
удостоверение за
степен
признаване

Специалност

Допълнителна квалификация и правоспособност
Тема/наименование на
квалификационната програма
и курс

Период и място на
провеждане

Получени дипломи,
сертификати и удостоверения

......................................................................
......................................................................
......................................................................
Забележка : тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени
с придобиване на образователно-квалификационна степен.
ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която
работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и
самонает.
Организации, в които
сте работили

Период

Наименование на
заеманите
длъжности

Основни дейности и
отговорности

Прилагам следните документи:
1....................................................................
2....................................................................
3....................................................................
Подпис:
Дата:
Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане
на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на
предучилищното и училищното образование съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на
данните/ОРЗД).
1. Предоставените лични данни на администратора на лични данни са необходими за
провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските

институции в системата на предучилищното и училищното образование.
2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат изпълнени
законовите изисквания за участие в конкурса, установени в нормативните актове.
3. При провеждане на конкурса се осъществява видеонаблюдение. Видеозаписите се
съхраняват за период от 2 (два) месеца от приключването на конкурса.
4. Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение на личните
данни освен за целите на конкурса в съответствие с приложимото законодателство.
5. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на
разпоредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото
българско и европейско законодателство.
6. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е само за периода, за който са
необходими, с оглед изпълнение на целите, за които са събрани, включително за спазване на
изискванията на действащата нормативна уредба.
7. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от администратора
заличаване или коригиране на личните им данни, обработването на които не отговаря на
изискванията на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни, както и право на жалба до
надзорен орган.
Запознах се с представената информация, която потвърждавам, че прочетох и разбрах.
Декларатор:................ Дата:.....................
(.......................................................................)
(име, презиме и фамилия)

