
Обр. 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията), да бъдат обработвани от страна 
на Агенцията и нейните обекти по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните 
данни, при посочените по-долу условия, като Агенцията има правото да обработва 
личните ми данни сама или чрез възлагане на обработващ данните. 

 2) Декларирам, че съм информиран/а по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм 
съгласен със следното: 
 
а). Личните ми данни да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на 
Агенцията и нейните обекти в страната. 

б). Личните данни на детето ми (ако има такова), което не е навършило 16 годишна 
възраст, да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на Агенцията и 
нейните обекти в страната. 

 3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и се задължавам 
незабавно да информирам Агенцията и нейните обекти при настъпване на промяна в 
тях. За да приеме уведомлението за промяна на личните данни, Агенцията и нейните 
обекти може да поискат да им бъдат представени допълнителни документи, доказващи 
промяната. Агенцията и нейните обекти не носят отговорност за вреди, които биха 
могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване за промяна в личните 
данни. Агенцията има право да приеме като валидни последните данни, посочени й от 
физическото лице. Ако Агенцията служебно констатира промени в личните данни на 
физическото лице, в зависмост от начина и носителите на информация, чрез които са 
установени тези промени, Агенцията може да поиска лицето да ги потвърди, като до 
момента на това потвърждение тя би могла да не се съобразява с тях. 

Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране, или 
заличаване на личните ми данни чрез писмено и мотивирано заявление, отправено до 
Агенцията по реда на ЗЗЛД и Регламента. 

 4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм 
наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, 
т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, както и Регламент 679/16 г. на ЕС, и съм 
уведомен/а, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който 
случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено. 

 

____________________________________________                                ______________ 

/три имена/                                                                                     /подпис и дата/ 


