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Надзорен орган по защита на личните данни в Република България: 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

за предоставяне и обработка на лични данни 

 

 

Днес, ___.___._____г. аз долуподписаният/та, 

 

……………………………………………………………………………..., ЕГН ..……………….... 

 

С настоящата декларирам, че съм съгласен/а Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ТРИАТЛОН", ЕИК 205929733, със седалище и адрес на управление: България, област София 

(столица), община Столична, гр. София 1000, район Витоша, ул. Флора № 1, в качеството му 

на администратор и обработващ лични данни, да съхранява и обработва всички и всякакви мои 

лични данни във връзка с и за целите на участието ми в организирани състезания, на 

членството ми в спортни клубове, на отчетност, както и на всякаква друга дейност и/или 

услуга извършвана от Администратора, както и при необходимост да ги предоставят и на 

други лица на правно основание, при спазване на изискванията на Регламент ЕС 2016/679 и на 

Закона за защита на личните данни. 

 

………………… 

/подпис/ 

 

С настоящата декларирам, че съм запознат/а: декларацията за поверителност на лични данни 

на администратора, с целта и средствата на обработка на личните данни; доброволния 

характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им; правото 

ми на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни; наименованието и адреса на 

администратора, както и с името и длъжността на обработващия данните негов служител. 

Известно ми е, че мои лични данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат 

предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл. 28 от Закона за 

здравето. Запознат/а съм с възможността да оттегля съгласието си по всяко време. Също така 

с настоящата декларирам, че съм уведомен/а, че Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ТРИАТЛОН", може допълнително да поиска и респективно да обработва следните лични 

данни и категории лични данни за нуждите за своята дейност, а именно: имена, адрес, данни 

от документ за самоличност, телефонен номер, ел. поща, както и медицинска информация 

относно здравословното ми състояние. 

 

………………… 

/подпис/ 

 

С настоящата заявявам желанието си да получавам информация за предложения за продукти 

и услуги от Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРИАТЛОН", или свързани с него 

лица, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и 

услуги, по следния начин: по телефон, по ел. поща, по препоръчана поща или по друг директен 

начин.  

 

 

………………… 

/подпис/ 
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