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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният: (трите имена)……………………………......................................... 

От ВУ ……………………………......................................... 

 

Декларирам, 
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие сдружение с нестопанска цел 

Асоциация за университетски спорт „АКАДЕМИК“ да обработва личните ми данни чрез 

автоматизирани системи и/или на хартия за целите на изпълнение на задачите ми в 

НАЦИОНАЛЕНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2021, който ще се проведе в периода 

от 26.05.2021 до 29.05.2021 в  качеството ми на 

................................................................................................................................................. 

Уведомен (а) съм, че: 

- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, 

са: идентичност (три имена), ЕГН (дата на раждане), адрес, пол, възраст, 

образователна институция; 

- Достъп до личните ми данни ще имат: АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ 

„АКАДЕМИК“, Министерство на младежта и спорта и съответните контролни органи; 

- Личните ми данни ще бъдат съхранявани за срока на провеждане на съответния 

университетски шампионат, като ще бъдат унищожени след постигане на целите на 

обработката и при отпаднала необходимост за съхранение;   

- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред: 

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина; 

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни. 

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на: 

- достъп до личните ми данни; 

- коригиране (ако данните са неточни); 

- изтриване (право „да бъда забравен“); 

- ограничаване на обработването; 

- преносимост на личните ми данни между отделни администратори; 

- възражение срещу обработването на личните ми данни; 

- жалба до надзорен орган; 

- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на 

данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен; 

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни 

са били нарушени. 

Декларатор:.........................................  

(подпис) 

Имена: ................................................ 

Дата: ................................................... 

                                                           
 Текстът на декларацията е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за 

защита на данните (Регламент 2016/679). 
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