
СЪГЛАСИЕ 

за обработване на лични данни във връзка с участие в 
конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН  

Долуподписаният/ата ................................................................................................................, 

(три имена на кандидата) 

в качеството ми на участник в конкурс за избор на:  

 Академици 

Математически науки – , Физически науки – , Химически науки – , Науки за 
земята – , Инженерни науки – , Биологически науки –  , Медицински науки – , 
Хуманитарни науки – , Обществени науки – , Аграрни и лесовъдни науки – , 
Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – . 

 Член-кореспонденти 

Математически науки – , Физически науки – , Химически науки – , Науки за 
земята – , Инженерни науки – , Биологически науки –  , Медицински науки – , 
Хуманитарни науки – , Обществени науки – , Аграрни и лесовъдни науки – , 
Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – . 

 Член-кореспонденти, които не са навършили 50 години към датата на обявяване на 
конкурса от всички области на науката. 

Телефон за връзка: …………………… Електронна поща: ……………….……………….. 

1. съм запознат/а с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 

2016 година* относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (Общия регламент за защита на данните), предоставена от БАН 

и с правата ми на субект на личните данни съгласно Регламента, както и за 

координатите във връзка с длъжностното лице по защита на данните в БАН 

sv.kalinov@cu.bas.bg, неразделна част от настоящото съгласие; 

2. предоставям доброволно личните си данни; 

3. съгласен/а съм личните ми данни, както следва: 

 Име; 

 Гражданство…….......................... (моля, посочете); 

 Данни за контакт: (адрес, телефон, електронна поща, скайп профил, друго 

………...................................................................…..); 



 Автобиографични данни съгласно представена от мен автобиография, вкл. данни 

относно научна активност; 

 Данни относно академична и образователна и научна степен съгласно 

представени от мен документи, удостоверяващи посочените в условията на 

конкурса изисквания за кандидатстване, 

да бъдат обработвани за целите на участие в конкурсната процедура, както и за 

публикуване на интернет страницата на БАН на имената на допуснатите кандидати до 

участие в конкурса и информацията по чл. 7, ал. 1, б. „з“ от Правилника за избор на 

академици  и член-кореспонденти на БАН. 

 

 

Дата:……………………     Подпис:………………………… 

*ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ОТ 27 АПРИЛ 2016 
ГОДИНА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ 

В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ  И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА 
БАН 

Българската академия на науките (БАН) обработва лични данни на кандидати за целите 
на провеждане и участие в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на 
БАН . Данните се обработват на основание съгласие на участниците в конкурсната 
процедура.  

Получените в хода на конкурса лични данни на кандидати, събраните материали: 
рецензии, доклади, протоколи, отразяващи резултатите от гласуванията на Събранието 
на академиците, запечатаните пликове с бюлетините от гласуването, както и 
подадените от кандидата документи, предвидени в чл. 7 от т. „б” до т. „ж” вкл. се 
съхраняват в специален фонд на служба “Архив” на БАН-Администрация и остават с 
ограничен достъп.  

Кандидатите за академици и член-кореспонденти на БАН  имат право на достъп до, 
коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, 
както и право на преносимост на данните при спазване на изискванията на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на данните). 

В случай на неправомерно обработване на личните данни, кандидатите имат право да 
подадат жалба до Комисията за защита на личните данни. 



Предоставянето на личните данни е доброволно, доколкото самото участие в конкурса 
за избор на академици и член-кореспонденти на БАН . Непредоставянето на данните е 
обективна пречка за участие в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти  
на БАН  поради невъзможност ЦИК да направи преценка дали кандидатите отговарят 
на изискванията за участие в конкурса. 

Кандидатите имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на 
техните лични данни, без това да засяга законосъобразността на обработването на 
личните данни преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието прекратява участието в 
конкурсната процедура. 

БАН и ЦИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително 
профилиране, по отношение на предоставените за целите на конкурсната процедура 
лични данни. 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: sv.kalinov@cu.bas.bg 

 

 

 


