
Допълнително насърчаване на езиковите умения в детските градини (SPATZ) Декларация за съгласие от родителите – провинция 
Баден-Вюртемберг  

Декларация за съгласие от родителите за учебната _______ година в 
детската градина 

във връзка с участие в програмата за насърчаване на езиковите 
умения в детските градини (SPATZ) – 

провинция Баден-Вюртемберг 

 
 

 

Уважаеми родители, 

 

Нашето дневно детско заведение 

________________________________________________________  

желае да ползва финансова помощ от провинция Баден-Вюртемберг за допълнително 

насърчаване на езиковите умения в детските градини. 

 

Програмата „Средства за насърчаване на езиковите умения във всички дневни детски 
заведения за деца с допълнителни потребности (съгласно Директива „SPATZ“)“ 
подпомага деца с допълнителни езикови потребности по време на посещението им в 
детската градина чрез специфични занимания, насърчаващи езиковите умения, които 
се предлагат извън общото езиково обучение в детските градини. 
Допълнителна информация относно допълнителното насърчаване на езиковите 
умения в детските градини ще получите на адрес www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Министерството на културата е възложило изпълнението на процедурата по отпускане на 

безвъзмездна помощ на L-Bank (Регионална кредитна банка на провинция Баден-Вюртемберг). 

Съответната документация може да бъде разгледана на адрес www.l-bank.de/SPATZ. 
 

Бихме искали да Ви уведомим, че за Вашето дете е уместно и желателно да бъде предложена 

допълнителна подкрепа в езиковото развитие, което обуславя необходимостта от 

допълнителни занимания в група с цел насърчаване на езиковите умения. С удоволствие ще 

Ви съобщим повече подробности в личен разговор. 

 

Ще се радваме, ако детето Ви вземе участие в предвидените допълнителни занимания за 

насърчаване на езиковите умения, предлагани в нашето детско заведение. За да можем да 

заявим и получим държавна субсидия от за тази мярка, трябва да бъдат изпълнени 

определени условия. Едно от тях е съгласието на родителите за включването на детето в 

инициативата. 

 

С настоящото Ви молим да подпишете съгласие за участие на Вашето дете в инициативата. 

Уверяваме Ви, че събираните във връзка със заявлението лични данни на Вашето дете няма 

да бъдат предавани на външни лица и че ще бъдат спазени приложимите в провинция Баден-

Вюртемберг разпоредби на закона за защитата на данните. 

 

 

Предварително благодарим за Вашето съгласие. 
 
 
 
 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ
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Съгласие: 
 

 Съгласен съм детето ми ___________________________________ 
      да участва в програмата за допълнително насърчаване на езиковите умения в 
      детските градини (SPATZ), с подкрепата на провинция Баден-Вюртемберг. 

Известно ми е, че участието е доброволно.  

 Съгласен съм, с цел кандидатстване за безвъзмездна помощ за 
финансиране на посочената програма за допълнително насърчаване на 
езиковите умения, дневното детско заведение, при необходимост, да 
предостави името и рождената дата на детето ми на Регионалната кредитна 
банка на провинция Баден-Вюртемберг (L-Bank).  

     По правило данните на Вашето дете се обработват единствено от дневното 
детско заведение. Данните на Вашето дете ще бъдат предоставени на 
Регионалната кредитна банка на провинция Баден-Вюртемберг (L-Bank) при 
необходимост и само в случай на проверка, извършена на случаен 
принцип. L-Bank се нуждае от посочените данни за изпълнението на 
възложената й функция за проверка на условията за допустимост. Известно 
ми е, че участието на детето ми в програмата за насърчаване на езиковите 
умения не е възможно без настоящото съгласие.  

 
Настоящото съгласие е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещо 
действие, като оттеглянето може да се отнася и само за определена част от горепосоченото 
съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на 
лични данни, извършено въз основа на даденото съгласие преди неговото оттегляне. 
Отказът за даване на съгласие или оттеглянето му не води до никакви неблагоприятни 
последици. 
 
Органът, отговарящ за обработката на личните данни, е Министерството на културата, 
младежта и спорта.  
  
Личните данни ще бъдат обработени въз основа на даденото от Вас съгласие. 
След приключването на Инициативата за насърчаване на езиковите умения личните данни 
на детето ще продължат да се съхраняват на предвидено от закона основание, след което 
ще бъдат изтрити.   
 

Имате право да изискате от дневното детско заведение информация относно личните си 
данни, а също така имате право на коригиране, изтриване или ограничаване, право да 
възразите срещу обработването им, както и право на преносимост на данните. Освен това 
имате право на обжалване пред надзорния орган по защита на данните, органа, отговарящ 
за защитата на данните и свободата на информацията на провинция Баден-Вюртемберг.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Дата, подпис(и)1, 2 

 

 

1 Подписи следва да се положат и от двамата родители, освен ако родителите живеят отделно и детето обичайно пребивава 
при единия родител въз основа на получено съгласие от другия родител или по силата на съдебно решение. В този случай е 
достатъчен подписът на родителя, при когото детето пребивава. 
 
2 При липсата на съгласие този формуляр не е необходимо да бъде (подписван) връщан. 
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   Декларация за съгласие остава в детското заведение и се предоставя на L-Bank само при поискване. 


