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 ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
Аз, 
................................................................................................................................................................. 
 
курс…………………група……………………фак. №……………………………………………………….................................. 

(Трите имена курс, група, фак. №) 
 

се съгласявам с това, че МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ може да 
обработва следните мои лични данни:  
ЕГН, Три имена; Копие на лична карта;  Постоянно местожителство; Телефон,  Е-mail, Месторождение, 
Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, Копия на дипломи, Информация за 
здравословен статус, Доход, Данни на членове на семейството 
за целите на:  

 Провеждане на учебна дейност 

 Провеждане на изпити 

 Научна дейност 

 Международен обмен 

 Провеждане на практики, стажове 

 Отпускане на стипендии  

 Посещение на библиотеката на Университета / Факултета 

 Издаване на уверения, справки и удостоверения  

 Издаване на дипломи и Европейско дипломно приложение 

 Настаняване в общежитие  
Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:  

 Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството,  съдебни органи и вещи 
лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС), доколкото има законово 
задължение за предоставяне на такива данни 

 ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на МУ-София 

 Чуждестранни и български образователни институции 

 Куриерски организации, туроператори 

 Трети лица доставчици на услуги 

 Доставчици на юридически услуги 

 Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на МУ-София на външни и вътрешни 
стандарти и изисквания 

 НОИ и НАП 

 Други трети лица – администратори на лични данни, по силата на нормативно изискване. 
 
Наясно съм и бях информиран, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, само по отношение на 
личните данни, които не засягат законосъобразността на обработването, като използвам “Формуляра за 
оттегляне на съгласието на субекта за данни", чрез изпращане по имейл на dpo@mu-sofia.bg или по пощата на 
гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по 
защита на личните данни. 
 
.................................................................................................................. 
/ име на субекта на данни / 
 
Подпис:       Дата: 
 
_______________________________    _____________________ 
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