
Д Е К Л А Р А Ц И Я   

за съгласие за обработване на лични данни 
 

Долуподписаната ……………………………………………………………………………………………………………………… 

     (Име и фамилия) 

 

1. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ се запознах ефективно с Политиката за защита на личните данни на 

Сдружение Съвет на жените в бизнеса в България, публикувана на уеб сайт: 

http://womeninbusiness.bg. 

 

2. СЪГЛАСЯВАМ СЕ Сдружение Съвет на жените в бизнеса в България, в качеството му на 

администратор, самостоятелно или чрез възлагане на обработващи лица, да обработва 

личните ми данни в съответствие с целите, основанията, сроковете и останалите условия, 

обявени в Политиката за защита на личните данни на Сдружението.  

3. ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ: 

 Предоставям личните си данни доброволно на Сдружение Съвет на жените в бизнеса в 

България, които да бъдат обработвани за целите на подбора на участниците в Лидерска 

академия 2018 и за осигуряване на участието ми в Лидерска академия 2018, в случай, че 

бъда избран/а след предварителния подбор.  

 Предоставените от мен данни са пълни, точни и актуални. 

 Запознат/а съм с правото си да оттегля съгласието си за обработване на личните ми 

данни частично или изцяло по всяко време, както и за упражняване на „правото да бъда 

забравен“, които заедно с другите ми права за информация, достъп до лични данни, 

възражение и защита като субект на данни, мога да упражня с писмено заявление до 

Сдружение Съвета на жените в бизнеса в България, което може да бъде подадено на 

следния имейл адрес: gdpr@womeninbusiness.bg,  включително по традиционна поща 

или чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на Сдружението.  

КАТЕГОРИИ ЛИЧНА ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ:  
o Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата); 
o Данни за контакт (телефон, имейл); 
o Данни за образование и професионална заетост; 
o Възпроизвеждане на образ със снимка  
 

 Давам изричното си съгласие личните ми данни за контакт да бъдат обработвани от 

Сдружение Съвета на жените в бизнеса в България за целите на директния маркетинг и 

по-конкретно за периодично изпращане на актуална информация за дейностите 

(бюлетин/нюзлетър) на Сдружението, както и с цел тяхното популяризиране и 

подобряване, включително за провеждане на проучвания и други анкети. 

 

Дата ………………..       Декларатор: ……………….. 

           (подпис) 

mailto:gdpr@womeninbusiness.bg

