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ДЕКЛАРАЦИЯ
За съгласие за събиране , съхранение и обработка на лични данни при спазване на
разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни ( Регламент (ЕС) 2016/679)
Долуподписания/ната
..........................................................................................................
(име , презиме и фамилия на физическо лице)
Във връзка с участието ми в поръчка с предмет: ”Доставка на екипировка за водни
спортове и моторна лодка с ремарке“ в рамките на проект “RowAdventure”, с дог. №
92988/13.08.2018г. и с код на проекта ROBG 272, финансиран по Програмата Interreg V-A
Румъния-България.
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Сдружение „Спорт за теб и мен – спортен клуб по кану-каяк, бокс и
силов трибой“ с ЕИК:175506443 за целите и за срока на горепосочената поръчка, както и в
срока на договора, в случай че кандидатът ............................................ определен за
изпълнител, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а
именно: име, презиме, фамилия, лична карта, ЕГН, адрес на електронна поща и телефонен
номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).
Запознат/а съм с:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
Доброволния характер на предоставянето на данни;
Правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
Правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
Правото да се направи възражение срещу обработването на личните ли данни;
Правото на преносимост на личните ли данни;
Правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.
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