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Декларация за информирано съгласие

Настоящата  декларация  за  информирано  родителско  съгласие  цели  да  гарантира

спазването на правата на детето и родителите/настойниците/попечителите му по време на

участието  и  членството му в  магичният клуб “CUPS & BALLS”  организиран  от  фондация

“МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО” с ЕИК: 206209101.

Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата 

................................................................................................................................................ 

/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

родител/настойник на 

................................................................................................................................................. 

/име, презиме, фамилия на детето, клас, училище, град/ 

Основна информация за родителя/настойника/попечителя: 

Телефон:……………………………………………………………………………………… 

E-mail:…….......................................................................................................................... 

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното: 

• Детето ми да вземе участие в дейностите на фондация “Магията е изкуство”  и да

членува в магичният клуб “Cups & Balls”;

• Декларирам, че всички продукти и произведения, както и отделните техни съставни

елементи и компоненти, създадени от детето ми в рамките на участията и събитията

организирани от клуба, може да бъдат използвани и публикувани от организаторите с

цел тяхното популяризиране и предоставянето им на трети лица за безвъзмездно

ползване, като изрично се упоменава името на детето ми като автор; 
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• Да бъдат заснемани фотографии, аудио и видео материали с детето ми във връзка

със  събития,  кампании  и  инициативи  на  клуба  и  фондация  “Магията  е  изкуство”

публикувани в Интернет сайта и Фейсбук страницата на клуба/фондацията, както и да

бъдат използвани във видео и печатни материали,  свързани с популяризиране на

клуба/фондацията.  Заснетите  материали  ще  се  използват  с  образователна  и

познавателна цел и с цел споделяне на добри практики;

• Личните  данни  на  детето  ми  да  бъдат  събирани,  съхранявани  и  обработвани  от

фондация „Магията е Изкуство“ с ЕИК 206209101, във връзка с участието на детето

ми в инициативи и събития, организирани и провеждани от фондацията;

• Личните данни на детето ми, които ще бъдат съхранявани и обработвани от фондация

“Магията е Изкуство” включват три имена, клас, училище и населено място, в което се

намира училището;

• Предоставени са ми данни за контакт с фондация „Магията е Изкуство“ във връзка с

защитата на личните данни на детето ми;

• Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни

по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко време мога

да поискам тяхното коригиране, допълване, трансфериране или изтриване;

• Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични

данни на детето частично или изцяло по всяко време;

• Запознат/а съм, че мога да предявя исканията си към фондация „Магията е Изкуство“

по  отношение  на  личните  данни  на  детето  ми  по  мейл:  office@artofmagic.org,  по

пощата или чрез подаване на искане на адрес: гр. София, ул. „Цар Асен I-ви“ No 12,

MagicBar;

• Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и

съхраняването  на  личните  данни  пред  фондация  “Магията  е  Изкуство”  и  пред

Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България;

• Запознат  съм с  политиката  за  защита  на личните  данни на  фондация „Магията  е

Изкуство“, публикувана на www.artofmagic.org;

2

http://artofmagic.org/
http://www.artofmagic.org/
mailto:office@artofmagic.org


„МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО“ Фондация
http://artofmagic.org | +359 883 583 876 | office@artofmagic.org

• Предоставям на фондация „Магията е Изкуство“ и своите имена и електронна поща с

цел комуникация по време на участие на детето ми в организираните и провежданите

от  Фондацията/Клуба инициативи  и  събития  по  всякакви  въпроси,  свързани  с

осъществяването  на  участието  му,  както  и  за  получаване  на  обратна  връзка  и

информация относно други инициативи, събития и дейности на Фондацията/Клуба;

• Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните данни свободно,

съгласно волята си и гарантирам верността на посочените данни.

Дата: ............. г.

РОДИТЕЛ / НАСТОЙНИК: ……………...
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