
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информираност и съгласие 

Долуподписаният/-ата 
……………………………................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия на участника) 
на длъжност  ……........................................................., в ............................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

(наименование на учебно заведение и населено място) 

С настоящата декларация, в изпълнение на нормативните изисквания за 
предварително, изрично, свободно, информирано, недвусмислено и конкретно съгласие за 
съхранение и използване на лични данни, 

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ: 
1. Издателство „Бит и техника“ ООД да обработва личните ми данни по време на 

провеждането на конкурс за сценарии на празнични тържества под наслов „Творим и се 
забавляваме“ чрез автоматизирани системи и/ или на хартиен носител с цел:

• попълване на задължителната документация и контакт с мен като участник в
конкурса; 

• възможност за връзка между учебното заведение, в което работя/ уча, и
издателството. 

Уведомен/-а съм, че категориите лични данни, които ще бъдат обработвани въз 
основа на моето съгласие, са: имена, телефон, имейл, населено място и наименование на 
учебното заведение, в което работя/ уча. 

Достъп до личните ми данни ще имат: служители и сътрудници на издателството, 
които ще разглеждат, оценяват и отличават изпратените материали при спазване на 
законодателството и политиката на издателството за защита на личните данни. 
2. Издателство „Бит и техника“ ООД да публикува в печатен и електронен формат
материала, с който участвам в конкурса, ако той бъде номиниран за награждаване.

Декларирам, че ми е предоставена следната информация: 
• Администратор на личните данни: „Бит и техника“ ООД, гр. Варна, ул. „Капитан Райчо
Николов“ № 101, тел.: 052 36 32 74, имейл: office@bititechnika.com;
• Цели на обработване на данните: посочените по-горе;
• Основание за обработване на данните: съгласие;
• Получатели на личните данни: „Бит и техника“ ООД;
• Срок на съхранение на данните: докато се изпълняват целите, посочени по-горе;
• Правата на субектите на лични данни и условията, при които се упражняват;
• Политиката на „Бит и техника“ за защита на личните данни.

Дата: .............................. Декларатор: ................................................. 
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