ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………..,
ЕГН ……………………………………., лична карта № ……………………………………..…,
постоянен адрес ………………………………………………………………………………………………
С ПОДПИСВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

1.

Предоставям на К3 Ултра, с ЕИК 205427905, със седалище и адрес на управление: ул.
Константин Фотинов №5, гр. Пловдив, („Дружеството“) информацията за себе си, представляваща
лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните) („Регламента“) а именно: трите ми имена, единен граждански номер, номер на лична
карта, адрес, телефон , имейл, които данни ще бъдат обработвани от Дружеството за целите
на провеждане през 2020г. на планинско състезание с висока степен на трудност,
ултрамаратон „К3 Ултра“.
2.
Уведомен съм, че предоставените от мен лични данни и информация могат да бъдат
предоставяни и/или разкривани от Дружеството, когато това предоставяне и/или разкриване се
изисква по закон и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и
ведомства, при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.
3.
Запознат съм с:
 целта и средствата на обработка на личните ми данни
 доброволния характер на предоставянето на данните
 правото на достъп и на коригиране на събраните данни
 начинът на съхраняване на данните ми
4.
Давам моето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие по
смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента на Дружеството, в качеството му на администратор на
лични данни, да съхранява и обработва личните ми данни, както и да публикува на
електронния си сайт резултатите от проведения ултрамаратон „К3 Ултра“. Мога да оттегля
моето съгласие по тази т. 4 (или съответно част от него) по всяко време, с подаване на
заявление за това в свободна форма до К3 Ултра, с ЕИК 205427905, със седалище и адрес на
управление: ул. Константин Фотинов №5, гр. Пловдив или по имейл: k3ultrabg@gmail.com.
5.
Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
6.
Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне
законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Дата: ……………………………

ДЕКЛАРАТОР:__________________
/ …………………………… /

