
Приложение № 2 

СЪГЛАСИЕ 

за обработване на лични данни на основание 

чл. 6, пар.1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на лични данни 

 (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

I. Информиран/а съм за следното: 

Администраторът на лични данни, който възнамерява да обработва изброените по-

долу мои лични данни за посочените в настоящия документ цели, е Комисия за финансов 

надзор със следните данни за контакт: 1000 София, ул. „Будапеща“ № 16. 

Целите, за които Комисията за финансов надзор ще обработва личните ми данни, са 

осъществяване на набиране, подбор, оценяване и класиране на кандидати за назначаване на 

работа в Комисията за финансов надзор. 

Данните се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 

въз основа на съгласие за обработване на личните ми данни за посочените по-горе цели. 

Предоставените от мен лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица от 

администратора, освен с моето писмено съгласие или в случаите, установени от закона. 

Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до 6 (шест) месеца, освен ако 

кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок при спазване на чл. 25к от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

 В случай на неодобрение за назначаване оригиналите и/или нотариално заверените 

копия на документите, които удостоверяват физическа и психическа годност, необходимата 

квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, се връщат в 6-месечен срок от 

окончателното приключване на процедурата по подбор и назначаване.  

Личните данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна 

организация. 

Информиран/а съм за правата си да изисквам от Комисията за финансов надзор 

достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на 

обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на 

преносимост на данните. 

Информиран/а съм за правото си да подам жалба до надзорен орган в случай на 

неправомерно обработване на мои лични данни – Комисия за защита на личните данни или 

до съда.  

Информиран/а съм, че имам право по всяко време да оттегля съгласието си, без това 

да засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни преди оттеглянето. 

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на 

решения, включително профилиране, по отношение на личните ми данни. 

Информиран/а съм за политиката за поверителност на Комисията за финансов 

надзор, достъпна на интернет страницата на администратора, а именно: https://www.fsc.bg. 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: e-mail: 

pavlov_o@fsc.bg. 

 

II. Въз основа на горното предоставям съгласие Комисията за финансов надзор 

в качеството й на администратор на лични данни за целите на 
………………....................................................................................................................................  

……………….................................................................................................................................... 

………………....................................................................................................................................  

mailto:pavlov_o@fsc.bg


……………….................................................................................................................................... 

………………....................................................................................................................................  

………………....................................................................................................................................  

 

(посочват се целите, за които ще се обработват личните данни)  

да обработва следните лични данни за мен: 

Име:.................................................................................................................................................... 

………………....................................................................................................................................  

 

ЕГН/ЛНЧ: ........................................., лична карта № ................................... издадена от 

.................................. на ......................................... 

Държава на произход:...................................................................................................................... 

 Адрес за кореспонденция: 

............................................................................................................................................................ 

 Телефон за връзка: ..................................................., ел. поща: 

………………………........ 

Документи за придобито образование, квалификация и правоспособност (изброяват 

се): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

………………....................................................................................................................................  

 

 Документи за общ трудов стаж и професионален опит (изброяват се): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

………………....................................................................................................................................  

  

Във връзка с горното 

    давам съгласие  

   не давам съгласие  

Комисия за финансов надзор да съхранява предоставените лични данни за срок от 3 (три) 

години за цел участие в последващи процедури по подбор, включително за установяване на 

контакт с мен с оглед тези процедури. 

 

 

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

                                                                                                         (...............................................) 

 
 


