
	

ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ / E-LEARNING CENTER 
	

 

 

Декларация за защита на личните данни 

 

Потребителят на електронната платформа Blackboard декларира, че инсталираните от него 
материали са разработени при спазване на Закона за защита на личните данни. 

Ако анонимизирането или псевдонимизирането1 на личните данни е невъзможно, същият 
декларира, че използването на личните данни става само с изричното съгласие на 
засегнатото лице. Освен това засегнатото лице е било подробно информирано относно 
използването на неговите лични данни. Съгласието на засегнатото лице е в писмена форма 
и може да бъде представено при поискване от ЦЕДО на МУ-Варна. Ако дадено засегнато 
лице поиска да оттегли разрешението си за ползване на неговите лични данни, то 
потребителят незабавно информира за това ЦЕДО на МУ-Варна.  Потребителят 
освобождава МУ-Варна от претенциите на трети лица, които са предявени към него за 
нарушаване на съществуващите законови разпоредби за защита на личните данни, 
доколкото тези претенции са възникнали във връзка с инсталираното от потребителя 
съдържание.   

 

Име: 
…………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на потребителя/ 

Дата: ………………………… 
 
Подпис: ……………….……… 
	  

																																																													
1	 Под „псевдонимизация“ се разбира замяната на имена или който и да било друг идентификационен 
признак на участник в разговора с псевдоним. За целта могат да се използват случайно генерирани числови 
или буквени комбинации. В резултат идентификацията на личността се оказва невъзможна или поне 
съществено затруднена. При анонимността личните сведения значително се променят и възстановяване на 
връзката между данните и определения човек е невъзможно. 
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Декларация за защита на авторското право 

 

 

Потребителят на инсталираните в електронната платформа Blackboard материали и 
съдържание се задължава да ги използва единствено в рамките на функционалните цели 
на платформата. Освен това същият се задължава без изрично разрешение да не 
размножава, разпространява или да използва инсталираните материали извън учебните 
цели по начин, който нарушава правата на трети лица или правата на авторите.  

 

 
 
Име: 
…………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на потребителя/ 

Дата: ………………………… 
 
Подпис: ……………….……… 
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Декларация на автора 

 

Авторът декларира, че – първо – разработеният от него учебен материал и използваните 
илюстрации не нарушават правата на трети лица, и – второ – единствено той има право, да 
разполага и да се разпорежда по отношение на учебния материал; трето – че преди това не 
е постъпило искане, което цялостно или частично противоречи на даването на права за 
ползване. 

Авторът декларира, че разрешеното от Закона за авторското право и сродните му права 
използване на чужди материали чрез посочване на автора/източника е ясно и видимо 
обозначено. 

Авторът е длъжен да уведоми незабавно МУ-Варна, ако му е станала известна юридическа 
пречка за предаването на правата за ползване. 

Авторът освобождава МУ-Варна от претенциите на трети лица, които са предявени във 
връзка с договорното ползване и оценка на учебния материал. 

 

Име: 
…………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на потребителя/ 

Дата: ………………………… 
 
Подпис: ……………….……… 
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Декларация за спазване на лекарската тайна 

 

Потребителят декларира, че във всеки един момент при подготовка и изработване на 
учебните материали спазва лекарската тайна и чрез инсталирането на учебно съдържание 
в електронната платформа не разгласява неправомерно доверена му в качеството му на 
лекар поверителна информация от трети лица. 

Ако в рамките на електронната платформа има достъп до данни на пациенти или чрез 
електронната платформа се осъществява обмен на такива данни, в тези случаи също е в 
сила спазването на лекарска тайна. Потребителят декларира, че ще спазва задължението за 
лекарска тайна и ще забрани достъп на неупълномощени лица до защитени данни. 

Всеки потребител носи лична отговорност за опазването на лекарската тайна и в случай на 
нарушение на това задължение освобождава МУ-Варна от каквито и да било претенции на 
трети лица. 
 

 
Име: 
…………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на потребителя/ 

Дата: ………………………… 
 
Подпис: ……………….……… 
	


