
5770 гр. Луковит, обл. Ловеч, ул.“Раковска” № 6, 

телефон: 0697/540-40, факс: 0697/540-40, e-mail: lukovit-rs@justice.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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ИНФОРМИРАНО  СЪГЛАСИЕ 

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

от 27 АПРИЛ 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни 

 

 

Уведомен съм и се съгласявам, личните ми данни, а именно три имена, ЕГН, данни от 

документ за самоличност и  адрес, предоставени на Районен съд гр.Луковит във връзка с 

участието ми в съдебни дела  да бъдат обработвани и съхранявани от Районен съд-Луковит, 

както и предоставяни на ТД на НАП при наличие на законово основание за това. 

Уведомен съм, че личните ми данни, предоставени на съда по същия повод се събират 

за спазването на законово задължение, прилагано спрямо администратора-Районен съд-

Луковит – Закон за счетоводството, ДОПК, Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Правилник за администрацията в 

съдилищата и ще се ползват както следва: 

 -за  изплащане на дължимите за дейността ми възнаграждения и разноски. 

 -събирането и обработването е необходимо преди начисляване и изплащане на 

сумите, предприето по инициатива на самото физическо лице. 

 -личните данни предоставени в тази връзка са със срок на съхранение- от 5 до 

20 години, в зависимост от естеството на делото и съгласно действащата Номенклатура на 

делата на Районен съд-Луковит със срокове за съхраняване, утвърдена от Административния 

ръководител на Районен съд-Луковит и Ръководителя  на Държавен архив-Ловеч. 

Запознат/a съм с правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни, 
както и срещу предоставянето им на трети лица, с писмено заявление до Районен съд-Луковит, 
подписано от мен и подадено до адреса на Районен съд-Луковит в гр. Луковит, ул. „Раковски“ 
№ 6  правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие за обработване на 
личните ми данни, когато това не е необходимо и регламентирано със закон.  

Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от 
Районен съд-Луковит заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено 
искане по начина, посочен по-горе.  

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че 
предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични 
данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, 
изрично посочени в настоящата декларация. 

 

 

  Гр.Луковит                                                                        Име и подпис на инф. лице: 

Дата:                                                                                /                                                             / 

 

 

 

  

 


