
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

към Анекс 1 към Условия за използване на онлайн платформата „Книговище.бг“  

(относно създаване на профили от страна на учителите) 

СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ …… КЛАС НА 
…………………………………………. УЧИЛИЩЕ, С УЧИТЕЛ 
…………………………………………………..……………………. 

Електронната платформа „Книговище.бг“ (с адрес: https://www.knigovishte.bg/) е създадена с 
образователна цел, като събира ограничено количество информация, толкова, доколкото да 
може да се идентифицира кой ученик стои зад даден профил.

Платформата не събира чувствителна информация. На страницата на платформата можете 
да видите подробна информация за това какви лични данни съдържа тя, кой има достъп до тях 
и за какво се използват те. 

За да може  учителят на горепосочения клас (по-долу наричан „учителят”) да има право да 
създаде профили на деца от класа на платформата и тези профили да могат да бъдат 
използвани съобразно целта на регистрацията, посредством попълването с „да“ на колона IV 
от таблицата по-долу се събира съгласие от всеки родител за създаване на профил на детето 
му от страна на учителя и за разрешаване достъп на учителя до индивидуалното представяне 
на детето. Без разрешаване на подобен достъп, профилът на детето, създаден от учителя му, 
няма да може да функционира правилно и по целения с регистрацията начин. „Индивидуално 
представяне“ означава какви въпросници е попълнило детето, доколко е активно и др., като 
тази информация не се използва за оформянето на оценки.

Съгласие на родителите: 

I. II. Имена на 
родител 

(моля, попълнете)

III. Име, презиме, 
фамилия на детето 

(моля, попълнете)

IV. Съгласен съм 
учителят да 

създаде профил 
на детето ми на 

„Книговище.бг“ и 
учителят да има 

достъп до 
индивидуалното 
представяне на 
детето ми на 
платформата 
(моля, посочете 
„да“ или „не“)

V. Подпис 
на 

родителя 
(моля, 

попълнете)

VI. Дата  
(моля, 
попълнет

е) 
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