
Приложение 1 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  

за обработване на лични данни 
 

 

Долуподписаният(ната) ………………………………………………………..…………...…….., 

(трите имена на родителя), с постоянен адрес: ………………………………..………..………., 

в качеството си на родител и законен представител на малолетното си дете: ………...……… 

…………………………………………………., (трите имена на детето) ЕГН: …………...……, 

с адрес: …………………………………………………..…………………………………………. 

 

С настоящата декларация потвърждавам, че съм надлежно информиран(а), че 

предоставянето на личните ми данни и личните данни на детето ми, за да може детето ми да 

участва в Програмата на БФТ „Първи стъпки в тениса у дома“ и да кандидатства за 

получаване на награда(и), предвидени в Общите Правила на тази програма и 

непредставянето на такива данни би довело до невъзможност за участие на детето ми в 

Програмата.  

 

Давам изричното си съгласие следните мои лични данни и лични данни на детето ми да 

бъдат използвани и обработвани от Българска федерация по тенис (БФТ) в рамките и за 

срока на реализиране на Програмата „Първи стъпки в тениса у дома“ 

 

☐ Давам съгласието си на БФТ да обработва моите лични данни (трите имена, адрес и 

email) за целите на участието на малолетно ми дете в Програмата на БФТ „Първи стъпки в 

тениса у дома“  

 

☐ Давам съгласието си на БФТ да обработва личните данни на малолетно ми дете (трите 

имена, ЕГН и адрес) както и да използва предоставен от мен доброволно видео материал с 

него, свързан с участието на детето в Програмата на БФТ „Първи стъпки в тениса у дома“, 

включително предоставения видео материал да бъде излъчен в интернет страницата на БФТ 

и Facebook профила на БФТ   

 

С настоящата декларация потвърждавам, че съм надлежно информиран(а) и съм 

съгласен(на) БФТ да унищожи предоставените от мен мои лични данни и лични данни на 

детето ми не по-късно от 30 юни 2020 г., за което БФТ следва да ме уведоми писмено, че го 

е извършила.   

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни на БФТ: 

 

Невена Радева, тел: (887) 500581, email: nradeva@bgtennis.bg 

 

 

Декларатор: 

_________________________________ 

Имена:  

Дата:  

 

mailto:nradeva@bgtennis.bg

