ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
„ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД“ – ДЕН
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Три имена: …………………………………………………………………………..……………..

ЕГН: ………………………........……...…………...…

Телефон: …………………........…………………..

E-mail адрес: ……………………………………………………………………………………...
Адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………….
/област, община, населено място, ул/жк./

………………………………………………………………………………………………………….

Споделям заявените цели в Устава на гражданско сдружение
„Достойнството на един народ” – ДЕН и
желая да се присъединя към организацията.

Дата:……………………….

Подпис:…………………………..

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД“ - ДЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ *

Подписаният: (трите имена)……………………………............................................................................................
Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие ПП „ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД” да
обработва личните ми данни, чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел: сключване на трудов
договор/граждански договор или за целите на членство.
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: три имена,
адрес, ЕГН, телефон, имейл адрес, номер на банкова сметка в случай на извършване на заплащане,
съдимост и медицинско, образование /за трудовите правоотношения.
- Достъп до личните ми данни ще имат: дружества и физически лица, предоставящи счетоводни и
одиторски услуги, банки, застрахователни дружества, пощенски оператори, дружества, предоставящи
куриерски услуги, като доброволно давам изричното си съгласие ПП “ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД”
да предоставя на изброените трети лица личните ми данни за обработване.
- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в законоустановения срок;
- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин
ме засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били
нарушени.

Дата: ...................................

Декларатор:.............................................
(подпис)

* Тази декларация може да послужи като образец в случаите, когато администраторът се нуждае от изричното
съгласие на субекта на данните за тяхното обработване. Текстът е съобразен с изискванията за валидност на
съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) и Насоките на Работната група по чл. 29.

