
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

и декларация за информирано съгласие 

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………., 

                    (име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя) 

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

телефон: …………….………… 

В качеството ми на родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)  на 

…………………………………………………………………………………………………                              

(име, презиме, фамилия на детето) 

дете, посещаващо училище: ………………………………………………… 

гр./с…………………………………………….област ………………………………………. 

I. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА, СИНЪТ МИ/ДЪЩЕРЯ МИ 

ДА УЧАСТВА ВЪВ ВЕЛОПОХОД  НА 28 АПРИЛ 2022 ГОДИНА, 

ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД. 

II. Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Запознат/а съм с Правилата за провеждане на спортното събитие - велопоход, 

организиран от община Крумовград и съм наясно с  отговорностите на участника в 

събитието;  

2. Разбирам и приемам, че участието е доброволно, че същото може да носи 

потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, причинени от, но не само, 

падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, 

намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо 

състояние на участника, метеорологични условия и други; 

3. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (три имена, данни за контакт, други данни, изискуеми по силата на 

закон), а именно участие в посочените по-горе дейности; 

4. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) 

ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните  
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актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско и 

европейско законодателство.  

III. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина 

ми/дъщеря ми, съм: 

 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а 

във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в мероприятието. 

 
Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност. 

 

 

Подпис на родителя: ……………………. 

 

Дата: ………………………………. 


