ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........……….....….......
ЕГН…………………ЛК №……………….издадена на …..........……...от.....…..….....….…......, от
СКХТ………………………………..……………………………….в

качеството

ми

на

състезател/съдия/треньор/длъжностно лице от национален отбор и/или на спортно
състезание/контрагент/родител на малолетно и/или непълнолетно лице (отбелязва се
качеството на лицето с подчертаване на думата/и)
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/а съм СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА в качеството на администратор на
лични данни, да събира, съхранява, обработва и архивира личните ми данни, в това число и
видео изображение, снимки, които предоставям във връзка с участия в спортни състезания от
държавния и/или международен спортен календар, изготвяне на картотека на състезателите
и/или спортните клубове, картотека на съдиите, изготвяне на информация за треньори за
провеждане на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта,
както и предоставянето на спортни услуги, притежаващи професионална правоспособност и
квалификация при воденето на регистър в Министерство на младежта и спорта на основание
Закона за физическото възпитание и спорта; изготвяне на стартови списъци, класирания,
грамоти за постигнати спортни резултати, кандидатстване по Програми на Министерство на
младежта и спорта, Столична община и други държавни или общински органи предоставящи
грантове или финансиране в областта на спорта и спортните услуги, в изпълнение на
нормативните изисквания в изпълнение на разпоредби на Закона за физическото възпитание и
спорта,

Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Правилата на

Международната федерация по хокей, Международния олимпийски комитет, Европейския
федерация по хокей, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за
задълженията и договорите и Закона за държавния архив.
Запознат/а съм с :
•

Целта и средствата на обработка на личните ми данни

•

Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за
предоставянето им

•

Правото на достъп и коригиране на събраните данни
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•

Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на
обработващия данните служител, определени със Заповед на Председателя на
Управителния съвет на БФХТ

•

Обстоятелството, че видео изображенията и фотографиите не съдържат биометрични
данни

•

сроковете за съхранение на личните ми данни са съгласно чл. 12 и чл. 42 от Закона за

•

личните ми данни не се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако

Счетоводството и Закона за Държавния архив;
същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура,
следствени органи), с изключение на случаите, които са необходими за провеждане и
участие в спортни състезания от международен и национален характер, което ми е
известно;
•

обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране.

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при
спазване на разпоредбите на чл. 4. ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни във
връзка

с

чл.

13

от

Регламент

(ЕС)

Дата:

2016/679

от

27

април

2016

година

Декларатор/и:

гр.

Подпис……………………………...........:
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