До Инвестор.БГ АД,
гр. София 1540, бул. Брюксел 1
За конкурса „Моите любими книжни герои в една история“
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
1. Долуподписаният/ата
..........................................................,
тел............................ ....................., Имейл:…………………………………, с адрес
………………………….., в качеството си на Декларатор 1 и
2. Долуподписаният/ата
..........................................................,
тел............................ ....................., Имейл:…………………………………, с адрес
………………………….. в качеството си на Декларатор 2
 В случай, че детето има само един родител/попечител моля да зачертаете
точка 2, по-горе.
С настоящото декларирам, че:
I. Давам съгласието си Инвестор.БГ АД да обработва посочените лични
данни – мои и на детето ми, в качеството си на негов родител/настойник:
Данни на детето:
-Име и фамилия ...............................................................................................
-Възраст .............................................................
-Клас и учебно заведение, което посещава детето ...........................................................................
Целите на обработката са единствено за нуждите на Националния конкурс за
авторски текст „МОИТЕ ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ В ЕДНА ИСТОРИЯ“, съгласно
условията на конкурса, който Инвестор.БГ АД организира, е съобразен с
разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679,
приложимото право на Европейския съюз и законодателството на Република
България относно защитата на личните данни.
II. С мое знание и съгласие непълнолетният/малолетният - ……………….
……………………………..: /име и фамилия на малолетното/непълнолетното лице/, ще
участва в Националния конкурс за авторски текст „МОИТЕ ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ
В ЕДНА ИСТОРИЯ, който Инвестор.БГ АД организира.
III. Декларирам, че:
1.
Посочените данни по-горе са точни и верни.
2.
Спрямо детето ми не са предприети мерки за закрила, по смисъла на
Закона за закрила на детето.
3.
Съгласен съм имената на детето ми, както и описаните в Официални
условия за провеждане на конкурса лични данни, да бъдат оповестявани при
обявяване на резултатите от конкурса, като в тази връзка изрично заявява, че съм
съгласен/на в подготвения материал да бъдат разгласени "Сведения и данни за
личността на дете" по смисъла на Закона за закрила на детето.
4.
Съгласен/съгласна съм дете ми да бъде заснемано и фотографирано за
целите на Конкурса.
5.
Съгласна съм/съгласен съм данните ми и тези на детето ми (имена,
местоживеене, снимка, изображения и кадри) да бъдат разпространявани за
популяризиране на Конкурса (преса, телевизия, аудио, фото, видео, рекламни

материали, външна реклама, интернет), като няма да претендирам заплащане във
връзка с рекламата и разпространение на кадрите.
6.
Запознат съм и приемам условията на ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА АВТОРСКИ ТЕКСТ „МОИТЕ ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ
В ЕДНА ИСТОРИЯ“, включително и с раздела „ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
„МОИТЕ ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ В ЕДНА ИСТОРИЯ“, публикуван на http://azdeteto.bg/css/chetene/obshti_uslovia.pdf
7.
Давам съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ/Инвестор.БГ АД/ да съхранява,
обработва и използва личните данни на мен и на непълнолетното/малолетното лице,
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, както и
останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни,
които предоставям доброволно във връзка с присъствието и/или участието на
непълнолетното/малолетното лице в Конкурса.
8.
Съгласен съм/съгласна съм ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира, съхранява и
обработва личните ми данни и данните на горепосоченото малолетно/непълнолетно
лице за следните цели: за регистрация и предоставяне на възможност за участие в
Конкурса, подробно описани в Официалните условия за провеждане на конкурса.
Съгласен съм/съгласна съм предоставените от мен лични данни за мен и
малолетното/непълнолетното лице ще бъдат пазени само докато се изпълняват
горепосочените цели и съгласно Официалните условия за провеждане на конкурса.
9.
Уведомен/а съм, че данните няма да се предават на трети страни. Тези
данни ще бъдат предадени само на правителствени/държавни институции и органи в
рамките на задължителните национални правни разпоредби.
10. Информиран/а съм и се съгласявам за следното:
10.1.
личните
ми
данни
и
личните
данни
на
горепосоченото
малолетно/непълнолетно лице ще бъдат използвани от Инвестор.БГ АД на
територията на Република България;
10.2. имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по
всяко време, в машинно четим и структуриран формат;
10.3. имам право да получа достъп до предоставените лични данни;
10.4. по всяко време мога да поискам коригиране или изтриване на
предоставените лични данни;
10.5. следва да уведомя Инвестор.БГ АД за всяка промяна в предоставените от
мен лични данни;
10.6.имам право по всяко време да оттегля доброволно даденото си съгласие за
обработване на лични данни частично или изцяло. Оттеглянето на съгласието не
засяга законосъобразността на обработването, извършено до този момент;
10.7. имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и
съхраняването на предоставените лични данни пред Комисия за защита на личните
данни, която е надзорен орган в Република България.
Дата: ...............

ДЕКЛАРАТОР 1:
......................................
(подпис)

ДЕКЛАРАТОР 2:
......................................
(подпис)

