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ДЕКЛАРАЦИЯ  

съгласно 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 27 април 2016 година 
 

...................................................................................................................., ЕГН ................................................  
л.к. № ………………………., изд. на …………………. г., от МВР – ………...................………………...,  
с адрес ................................................................................................................................................................. 
законен представител: ......................................................................................................................................,  
ЕГН ................................л.к. № ………………………., изд. на …………………. г., от МВР – 
……….................………, адрес ......................................................................................................................... 
 
 С настоящото заявявам че съм запознат със следното: 
1. Cambridge Assessment English и BG015 ECET – Europe Schools ще използват информацията за моите данни за следните 
легитимни бизнес цели: 

• при администриране на изпита, включително обработка на изпитна регистрация и резултати, маркиране на 
изпитни материали издаване на сертификати, обработка на запитвания за резултати и разследване на случаи за 
злоупотреби; 

• при извършване на контрол на качеството;  
• за да уведомят изпитния център и, ако е приложимо, училището, което подготвя за изпита, за резултати на 

кандидатите, както и да уведомят трета страна, на която изрично кандидатът е поискал Cambridge Assessment 
English да предостави резултатите; 

• да уведомяват кандидатите от време на време за други продукти и услуги, като им се дава възможност да поискат 
да не се свързват отново с тях.  

• Cambridge Assessment English също може да сподели лични данни с други отдели на университета Кеймбридж; 
• за целите на всяко наказателно или друго съдебно разследване; 
• за използване на анонимизирани данни и псевдонимизирани данни за изследователски цели и споделяне на тези 

данни с трети страни за изследователски цели. От получателите на тази информация се изисква да спазват 
стриктно принципи за защита на данните при обработката им и са обвързани със задължението за 
конфиденциалност. 

 
2. Съгласен съм да се събират и използват следните лични данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански 
номер, номер на лична карта, издател и дата на издаването й,  адрес, телефон и електронна поща; всички лични данни, 
предоставени от мен като част от процедурата на изпита - пол, възраст, гражданство, ниво на езикова подготовка. 
 
3. Имам право на достъп до засягащите ме лични данни и на тяхната поправка, като се свържа с администратора на лични 
данни.  
4. Личната информация ще бъде съхранявана при вземане на необходимите мерки за сигурност за ограничен период от 
време, освен информация, която е необходима за удостоверяване на изпитния резултат, която се пази без ограничения във 
времето. Субектите на данни имат право да се обърнат по всяко време към администратора на личните данни и към  
надзорния орган по защита на данните. 
Запознат съм с правото си по всяко време на обработването да поискам блокиране или унищожаване (забравяне) на 
събрани за мен лични данни, в случаите, когато оспорвам тяхната точност или обработването им е незаконосъобразно. 
 
 
Декларатор: 
 


