ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ от СУБЕКТA НА ДАННИТЕ
Долуподписаният/ата ……………………………………………………....................................................................,
с настоящото декларирам, че давам съгласието си ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР БРИТАНИКА ООД
да обработва следните лични данни – мои и на детето ми, с цел участие на детето в конкурса
МОЯТА ЛЮБИМА ИГРА с негова индивидуална авторска рисунка, в качеството ми на негов
родител/настойник:
1. Данни на детето:
- три имена .............................................................................................................................................................
- възраст .................................................................................................................................................................
- дата на раждане .................................................................................................................................................
- пол .........................................................................................................................................................................
- пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- пълното име на детската градина/училището, която/което посещава детето
...................................................................................................................................................................................
- в коя група/кой клас е детето ..........................................................................................................................
2. Данни на родителя:
- три имена на родител/настойник ....................................................................................................................
- телефон на родител/настойник .......................................................................................................................
- имейл на родител/настойник ............................................................................................................................
Обработването ще се осъществява за целите на:
Участие в Конкурс за детска рисунка
МОЯТА ЛЮБИМА ИГРА, който “Образователен център Британика” ООД организира.
Обработването ще се осъществява със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент
относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз
и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.
Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността
на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.
Информиран съм, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп
до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на
данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми
данни, да възразя срещу автоматизирана обработка, включително профилиране, да не бъда обект
на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.

Уведомен съм с Политиката за поверителност на личните данни във връзка с
провеждането на конкурса за рисунка, публикувана на: https://igrite.britanica-edu.org/privacy.pdf,
както и с Политиката за поверителност на Образователен център Британика
ООД, публикувана в сайта на BRITANICA: https://britanica-edu.org/home-britanica, в дъното на
страницата под “Общи условия на Британика”.

Дата: ............................

Декларатор: ..............................................................
(подпис)

