НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ - ПРИЕМ 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ
От:…………................................................……………………………………………………………………….…………………….
(лично, бащино, фамилно име на кандидата)

Роден/а на……………………………….......…….в………………...................................…………………………….………….
(дата, месец, година)

(град, село)

Адрес:……………………………………..............................................……………………………………………………………...
Телефони за връзка………………….....................................e-mail……………......................……………………....

Редовен ученик в…..................клас в………….............……………………………………………..............................
(изписва се с цифри)

(посочва се училището)

Моля, да бъда записан/а в двугодишния курс на обучение в Националната школа по
мениджмънт.
Средният ми годишен успех от обучението ми в училище от учебната 2018/19 г. е:
...............................................................
Средният ми срочен успех от обучението ми в училище от първия учебен срок на 2019/20 г. е:
...............................................................
Прилагам копия от ученически книжки / служебна бележка/ справка от електронен дневник.
(вярното се почертава)

Декларирам, че съм запознат/а с правилата, условията и сроковете, определени в
Правилника за учебната работа в НШМ и в случай, че бъда приет/а за обучение в Школата,
се задължавам да ги спазвам.

Дата……………..

Подпис на кандидата……............…………………….
Подпис на родител:............................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧЕНИК
(декларацията се попълва от родител на кандидат за обучение в НШМ)

С настоящата декларация долуподписаният:
………………………………………………………………..............................................................................................................
(трите имена на родителя)

телефонен номер: ……………......………………........………. e-mail: …………...............................………………………...........
В качеството си на родител/настойник/попечител на:
……………………………………………………………………...................................................…..............……………...………………….
(лично, бащино, фамилно име на кандидата)

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ
личните данни на детето ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Националната школа по
мениджмънт (НШМ) за следните цели:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кандидатстване и прием в НШМ;
Администриране на обучението в НШМ;
Издаване на квалификационни документи, справки и уверения;
Финансови отношения;
Осигуряване на ефективна комуникация;
Сигурност и безопасност.

Запознат/а съм, че:
1. Личните данни ще бъдат използвани от Националната школа по мениджмънт.
2. Обработването ще се извършва чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване при спазване на принципите за законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност.
3. Имам право да получа информация за съхраняваните лични данни, мои и на детето ми, по всяко
време, че имам право на достъп до личните данни, и че по всяко време мога да поискам тяхното
коригиране или изтриване
4. Личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични данни, а именно:
Национална школа по мениджмънт.
5. Имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на детето частично или изцяло
по всяко време, за което следва да уведомя администратора писмено по електронна поща на адрес:
nbschool@nbschool.eu или на пощенски адрес 1000 София, ул. Триадица 5А, ет.4.
6. Следва да уведомявам своевременно администратора на лични данни за всяка промяна в личните
данни на детето.
7. Имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни
пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.
Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и
декларирам верността на посочените данни.
Дата:

Родител/настойник: ………………………..............................
(подпис)

