Декларация–съгласие за обработване на лични данни
С попълването и подписването на настоящата декларация, и при условията на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение
на такива данни, се съгласявам:
1. Да предоставя доброволно личните си данни, заедно с тези на детето ми, на СД
„Олимпия Футбол Клуб –гр. София”, с ЕИК: 175736202 и заявявам, че ще уведомя
дружеството допълнително, в случай на промяна на данните;
2. Личните ми данни, заедно с тези на детето ми, да бъдат събрани и обработвани от СД
„Олимпия Футбол Клуб –гр. София”, ЕИК 175736202 и предоставяни на:
o Български Футболен Съюз (БФС) с цел картотекиране за игра в Олимпия Футбол Клуб и
турнирите на БФС;
o Медицински лица, с цел осъществяване на периодични, предсъстезателни и спешни
(при нужда) медицински прегледи;
o Застрахователни дружества, с цел застраховане / презастраховане по време на
определено събитие / спортен турнир;
o Други дружества, партньори на Олимпия, които извършват дейност, свързана и
подпомагаща работата на клуба;
o Извършване на доставки на поръчани от мен артикули;
o Кореспонденция по телефона или e-mail.

3. Детето ми да бъде снимано по време на тренировки, събития, спортни мероприятия, а
материалите използвани за маркетингови и рекламни цели на СД „Олимпия Футбол
Клуб –гр. София”, както и техни партньори, подпомагащи дейността на клуба – напр.
публикуване на снимките в сайт, в социалните мрежи, на хартиен носител, създаване на
видеоклипове и др. подобни материали.
4. Да получавам информация по e-mail за събития, организирани от СД „Олимпия Футбол
Клуб –гр. София” и/или техни партньори.
5. Всички лични данни (без снимковия материал) да бъдат съхранявани и обработвани до
една година след като детето ми напусне клуба или съгласно нормативните актове,
които служат за отчетна, данъчна и административна дейност, по които СД „Олимпия
Футбол Клуб –гр. София” се ръководи.

6.

В случай на напускане на клуба, трябва да заявя писмено желанието си за заличаване
на личните ми данни и тези на детето ми на официалните контакти, посочени в сайта на
клуба: www.olimpiafc.com

Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за
обработване на лични данни имам следните права:
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А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната
информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни,
срокът на обработване.
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са
неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай
на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на
личните ми данни:
-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който
администраторът да провери точността на личните данни;
- когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат
изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването,
но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни
претенции;
- когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания
на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно
забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се
съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е
предоставил данните);
Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на
личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;
Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни
или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния
надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на
личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението
и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган
за нарушението.
З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че
правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;
И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни
частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора на e-mail-a за
кореспонденция, посочен на www.olimpiafc.com
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Запознат/а съм и заявявам доброволния характер на предоставяне на данните (моите лични и
на моето дете), както и последиците от непредоставянето им.

Данни
Име
Телефон за контакт
E-mail
Дата на раждане
Алергични реакции

Дата:

Родител

Дете

(не се попълва)
(не се попълва)

Родител:
-------------------------------Име / подпис
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