
ДЕКЛАРАЦ ИЯ

Долуподписаният/та .......................................................................................................  ЕГН ............................

Декларирам, че доброволно и информирано давам съгласие ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен
да съхранява и обработва личните ми данни или, в качеството на родител/настойник,  личните данни на
ученик, ненавършил 16 години или дете до 7  навършени години, с имена 
....................................................................................................................................... ЕГН ..................................
 с цел издаване  на  превозен документ на електронен и/или хартиен носител.

Уведомен/а съм, че:
1. Лични данни, които ще бъдат обработвани с мое съгласие и на основание ПМС №66/ 15.04.91г.,

Наредба приета с ПМС № 163/29.06.2015г., Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с
обществения транспорт на територията на Община Сливен, КСО-глава шеста, ЗАП са:

Правоимащи граждани Изискуеми документи Съхранявани лични данни Съгласие

Пенсионери
/ПМС № 66/ 15.04.1991г./

лична карта
удостоверение от НОИ 

ЕГН,имена, № на л. карта,
№ на удостоверение 
дата на валидност

 да          

 не      

Пенсионери 
по Общинска наредба

лична карта, снимка
удостоверение от НОИ 
декларация за дохода

ЕГН,имена, № на л. карта,
 № на удостоверение
дати на валидност

 да          

 не      

Граждани навършили 80 г.
по Общинска наредба

лична карта
снимка

ЕГН, имена, 
дата на валидност

 да          

 не      

граждани  с  намалена  трудоспо
собност над 71 % и с над 50% за
заболяване на долни крайници
по Общинска наредба

лична карта
решение от ТЕЛК 
снимка

ЕГН,имена, №на л. карта, 
 № на решение
дати на валидност

 да          

 не      

Ученици редовно обучение  
по ПМС № 66/ 15.04.1991г.
Ученици редовно обучение
по Общинска наредба

лична  карта  на  ученика  или
на  родител/настойник  на
ученик ненавършил 16г.
учен. книжка/карта снимка

ЕГН,имена, 
№ на лична карта, 
№ на уч.книжка
дати на валидност

 да          

 не      

Студенти редовно обучение
 /ПМС № 66/ 15.04.1991г./

лична карта
студентска книжка/карта
снимка

ЕГН,имена,  №  на лична карта,
№ на студ.книжка
дати на валидност

 да          

 не      

Деца до 7 навършени години
/ПМС № 66/ 15.04.1991г./

акт за раждане на детето
лична  карта   на  родител/
настойник

ЕГН,имена,  №  на лична карта,
№ на акт за раждане
дати на валидност

 да          

 не      

Ветерани / ЗВВ/
военноинвалиди /ЗВИ и ВП/

Лична карта
удостоверение

ЕГН,имена, 
№ на удостоверение
дати на валидност

 да          

 не      

2. Достъп до личните ми данни, включително данни от видеонаблюдение, ще има ''Пътнически
превози'' ЕООД Сливен в качеството на оператор, извършващ обществен превоз на пътници, съгласно
Договор  за обществена услуга и Община Сливен  като собственик и страна по договора.

3. Личните ми данни ще бъдат съхранявани за срок от 7 години или до изрично заявление от моя
страна за заличаване им.

4.  След  срока  на  съхранение  личите  ми  данни  на  хартиен  и  електронен  носител  ще  бъдат
унищожени без ненужно забавяне.

Запознат/а съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на достъп до личните ми
данни;  коригиране;  изтриване;  ограничаване  на  обработването;  преносимост  между  отделни
администратори; възражение срещу обработване; жалба до надзорен орган; да не бъда обект на решение,
основаващо се  единствено на  автоматизирано обработване,  включващо профилиране,  което  поражда
правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
защита по съдебен или административен ред, в случай, че права ми са нарушени.

Дата: .........................                                                                 Декларатор: ............................................
гр./с. ........................                                                                          / ............................................................./


