
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ 
за информираност и съгласие 

 

Долуподписаният/та ………………………………………………..……………...  
 (трите имена на законния представител – родител, настойник, попечител) 

 

с адрес в: ………………………………………………………….…………………………………… 

 

телефон: ……………………………….,  

 

в качеството на родител/настойник/попечител (вярното се подчертава) 

 

на ……………………………………………………………………………………………………. 
(име, презиме, фамилия на ученика) 

 

 ученик/ученичка от ……………. клас в ………………………………………………….............. 
                                                                       (наименование на училището) 

 

 

Заявявам желанието си детето ми ..................................................да бъде записано  
                                   (име, презиме, фамилия на ученика) 

 

за участие в VI-та областна олимпиада по информатика и нови технологии, 

организирана от Фондация „Шанс за децата и природата на България“.  

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Запознах се със Задължителната информация относно обработването на личните 

данни на участници в конкурси и други проекти на  Фондация „Шанс за децата и 

природата на България” /наричана тук по-долу за краткост „Фондацията”/, обявена на 

уебсайта на Фондацията; 

2. Предоставям доброволно изричното си съгласие за обработването на предоставените 

от мен лични данни на детето ми, включително и моите лични данни, от Фондацията 

за целите на участието на детето ми в описаната по -горе олимпиада, както и за 

организирането и провеждането на олимпиадата; 

3. Запознат/а съм, че администратор на личните данни, който ще обработва личните данни на 

детето ми във връзка с организацията и провеждането на олимпиадата, е Фондация „Шанс 

за децата и природата на България“; 

4. Запознат/а съм с правата ми, изброени в чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и подробно обяснени в Задължителната 

информация за обработването на личните данни, предоставена от Фондацията, и именно 

правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и 

преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган; 

5. Съгласен/Не съм съгласен (вярното се подчертава) детето ми да бъде заснето във видео- 

или фото-формат, във връзка с участието му в олимпиадата, включително негови снимки да 

бъдат публикувани на сайта на Фондацията; 

6. Съгласен/Не съм съгласен (вярното се подчертава) резултатите на детето ми по 

описаната по-горе олимпиада, да бъдат обявени публично на сайта на Фондацията. 

 

 

   Дата: ……………………………   Подпис: ............................................... 

 


