
Декларация съгласие от родители на лагерник

Долуподписаният/ата: _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (три имена)
Долуподписаният/ата: _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (три имена)
в качестовто си на родител/настойник на детето

_____________________________________________________________________________, което е на възраст _______години
                                                                                       (три имена) 

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Давам съгласието си личните данни на детето ми, както и моите лични данни, предоставени в настоящата де-
кларация за целите на това деклариране, да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за регистрацията на 
детето ми в лагера, организиран от Фондация СЕД, който ще се проведе в периода: _________________, местона-
хождение: ___________________________________________ за регистрацията на детето в мястото, където ще се 
проведе лагерът.
2. Запознат/а съм, че личните данни ще бъдат използвани от организатора на лагера - Фондация СЕД, код по БУЛ-
СТАТ 160106614, вписана в регистъра за ЮЛНЦ в Окръжен съд – Пловдив с решение № 5474 от 28.06.2007 г. по 
ф. д. № 2716/2007 г. на Окръжен съд – Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, ул. 
Македония 7, вх. Б, ет. 2, ап. 22. 
3. Запознат/а съм, че обработването ще се извършва чрез автоматични или други средства като събиране, запис-
ване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, 
разкриване чрез предаване при спазване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрач-
ност. 
4. Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни, мои и на детето ми, по 
всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко време мога да поискам тяхното коригира-
не или изтриване.
5. Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна в личните данни на детето. 
6. Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на детето и на мои-
те лични данни – частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора по имейл: 
cefbg@abv.bg, или на адрес: бул. Македония 7, ап. 22, 4013 Пловдив (Фондация СЕД). 
7. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоста-
вянето им, а именно: детето ми няма да може да бъде регистрирано за горепосочения лагер и да участва в него.
8. Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на лични-
те данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България. 
9. Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гаран-
тирам верността на посочените данни. 
10. Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано 
на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Дата: _________________

РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК: ________________
РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК: ________________

Талон за регистрация за юношески лагер
от ________  до _______ 20____г., организиран от Фондация СЕД 

име ______________________________ презиме ____________________________ фамилия ___________________________

ул./кв. _________________________________ №_____ , гр./с._____________________ п.код ________

ЕГН __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Долуподписаните родители

име и фамилия ____________________________________________________тел.____________________________________

име и фамилия ____________________________________________________тел.____________________________________

Разрешаваме детето ни да участва в лагера, организиран от Фондация СЕД. Изращаме регистрационна такса от 50 лв. Декларираме, че ако детето 
ни нанесе материални щети на базата, ще поемем финансова отговорност.

СЕД 
Фондация


