Декларация за информирано съгласие
от родител/настойник/попечител
за участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“
и за обработване на личните данни на дете

Долуподписаният/ата .................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/
в качеството ми на родител/настойник/попечител (вярното се огражда) на
…………………………………………………………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия на детето/
Основна информация за родителя/настойника/попечителя:
Адрес: ........................................................................................................................................................................
Телефон (мобилен телефон): ......................................................................................................................
E-mail адрес: ..........................................................................................................................................................
Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:
- Детето ми да вземе участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“
2020 година, посветен на празника на град Трявна.
- Видеозаписите на детето и неговите имена да бъдат използвани от
Организатора в интернет – УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт
на Община Трявна, Фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева –
кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически
информационен център и да бъдат публикувани в други медии по преценка на
Организатора – Община Трявна.
- Личните данни на детето ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от
Община Трявна във връзка с участието на детето ми в конкурса „Малките големи
таланти на Трявна“ 2020 година;
- Личните данни на детето ми включват три имена, възраст, клас, име на учебно
заведение;
- Предоставени са ми данни за контакт с Община Трявна във връзка със защитата
на личните данни на детето ми – e-mail: dpo@tryavna.bg, тел. 0894414282;
- Запознат съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични
данни по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко

време мога да поискам тяхното коригиране, допълване, трансфериране или
изтриване;
- Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични
данни на детето частично или изцяло по всяко време;
- Запознат съм, че мога да предявя исканията си към Община Трявна по
отношение на личните данни на детето ми на e-mail: dpo@tryavna.bg или тел.
0894414282;
- Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването
и съхраняването на личните данни пред Община Трявна и пред Комисия за
защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България;
- Запознат съм с политиката за защита на личните данни на Община Трявна,
публикувана на https://www.tryavna.bg/;
- Предоставям на Община Трявна и своите имена, електронна поща и телефонен
номер с цел комуникация по време на участие на детето ми в организирания и
провеждания от Община Трявна конкурс по всякакви въпроси, свързани с
осъществяването на участието му, както и за получаване на обратна връзка и
информация;
- Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните данни
свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените данни.

Дата: ………….……….

Декларатор:……………………
/подпис/

Забележка:
Настоящата декларация за информирано родителско съгласие цели да гарантира
спазването на правата на детето и родителите/настойниците/попечителите
му по време на провеждане на конкурс „Малките големи таланти на Трявна“,
организиран от Община Трявна.
Образецът на декларация следва да бъде попълнен от законен представител на
детето, желаещо да вземе участие в организирания конкурс и да бъде изпратена в
електронен вид (сканиран или заснет) на e-mail: talаnt.tryavna@gmail.com или на
хартиен носител на адрес: Община Трявна, п.к.5350, ул. Ангел Кънчев №21, за
конкурса „Малките големи таланти“. Подписът трябва да е собственоръчен и
ясно видим след сканиране или заснемане.
Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална.

