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_______________________________________ 

[Подпис, Собственоръчно изписване на име, 

презиме и фамилия] 

ДО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

СДРУЖЕНИЕ „СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ",  

ЕИК: 206759091 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ 
 

С настоящото, долуподписаният/ната, 

…………………………………………………………………………………………., 

      /три имена/ 

с ЕГН:……………………., притежаващ/а л.к. №………………….………………., изд. 

на………………….г., от ……………………….…-………….……., с постоянен 

адрес:……………………………………………………………………………………,тел.:……………………, ел. 

поща:…………………………………………………, давам съгласието си СДРУЖЕНИЕ 

„СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ",  

ЕИК: 206759091, със седалище и адрес на управление в гр. Елин 

Пелин, п.к. 2100,  ул. „Лесновска“ № 7, представлявано от 

Председателя на Управителния съвет - ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, 

да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните мои лични ми 

данни (моля отбележете собственоръчно с Да/ Не): 

1) Имена – 

2) Номер на лична карта – 

3) Постоянен адрес – 

4) Друг адрес –  

5) Телефон – 

6) Ел. поща – 

7) Възраст – 

8) Друго – 

За целта/-ите, описани в утвърдената Политика за защита на личните на 

СДРУЖЕНИЕ „СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ",  

ЕИК: 206759091, както и да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на 

описаната/-ите Политика за защита на личните на СДРУЖЕНИЕ „СОЛАРНА 

АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ",  

ЕИК: 206759091, осигурявайки и гарантирайки, че личните ми данни се обработват в 

съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.  
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_______________________________________ 

[Подпис, Собственоръчно изписване на име, 

презиме и фамилия] 

Също така, с подписването на настоящата Декларация, заявявам, че съм запознат/а 

със следните мои права: 

1) Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас; 

2) Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните 

ми данни; 

3) Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни 

интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не 

докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред 

моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел 

предявяване, упражняване или защита по правни претенции; 

4) Право на преносимост на данните; 

5) Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни; 

6) Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването 

и използването на личните данни с действие занапред. 

 

Информиран съм, че имам правото да оттегля съгласието, предоставено с 

настоящото за обработване на личните ми данни за цели несвързани пряко с описаните в 

утвърдената Политика за защита на личните на СДРУЖЕНИЕ „СОЛАРНА 

АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ", ЕИК: 206759091. 

Собственоръчно съм предоставил личните си данни, запознат/а съм, че ако желая 

да упражня своите права, следва да адресирам искането си до СДРУЖЕНИЕ „СОЛАРНА 

АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ", ЕИК: 206759091, ел. поща - info@solaracademy.bg  

 

 

 

 

 

гр. .................., 

_____._______.2022 г. 
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