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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Долуподписаният/-ата ____________________________________________, с ЕГН 

_____________, л.к. № _____________, издадена на _______ г. от МВР – _______, с 

постоянен адрес в ___________________________________________________, с 

настоящото декларирам следното:  

 

1. Съгласен(-на) съм Фондация „ЛИБРе” (Фондацията) да обработва личните ми данни 

както следва: име и фамилия, пол, месторабота, заемана позиция, адрес на 

електронна поща, мобилeн номер, както и всякакви други лични данни, които 

доброволно съм ѝ представил, до колкото същите са необходими за публикуването 

на мое произведение и представянето ми като автор на уебсайта на електронното 

издание LIBRe Stories, достъпно на адрес http://librestories.eu, и предвидените в тази 

връзка задължения.  

2. Информиран съм и съм съгласен личните ми данни, определени в т. 1 по-горе, да 

бъдат обработвани от Фондацията за следните цели:  

2.1. дейности по управление на организацията и представяне на дейността на 

Фондацията, включително публикуване на личните ми данни на уебсайта на 

Фондация „ЛИБРе“, достъпен на адрес http://libreresearchgroup.org, 

включването им в презентационни материали за Фондацията, като биографии, 

статии, проучвания, обръщения и всякакви други публикации и др. под. 

материали, свързани с промотиране на електронното издание LIBRe Stories, 

достъпно на адрес http://librestories.eu, или на отделни авторски материали; 

2.2. дейности по разпространяване на електронното издание LIBRe Stories, 

включително чрез публикуване на личните ми данни на уебсайта на 

електронното издание LIBRe Stories, достъпно на адрес http://librestories.eu, 

включването им в презентационни материали за изданието, като биографии, 

статии, проучвания, обръщения и всякакви други публикации и др. под. 

материали, свързани с промотиране на изданието, или на отделни авторски 

материали; 

2.3. дейности по информиране на потребителите, регистрирали се за автоматичното 

получаване на информация за електронното издание LIBRe Stories, чрез 
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изпращане на електронни съобщения, съдържащи личните ми данни и 

информация за моето произведение, публикувано в LIBRe Stories. 

3. Информиран съм и съм съгласен, че: 

3.1. документи и материали, създадени с целта по т. 2 по-горе и съдържащи мои 

лични данни, могат да бъдат предоставяни на съдилища, държавни органи, 

органи на местното самоуправление и местната администрация и други 

институции, лица, осъществяващи публични функции, и други лица и/или 

институции, да стават достояние на защитници и представители на насрещни 

страни по дела, споразумения, преговори и др., на съдии, други магистрати, 

нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни служители, експерти, 

консултанти, стажанти и др., а в случай на публикуването им в публично 

достъпни регистри – и на неограничен кръг от трети лица. 

3.2. документи и материали, създадени с целта по т. 2.2 и 2.3. от настоящата 

Декларация, съдържащи мои лични данни, преди, по-време на 

сътрудничеството ми с Фондацията или в последствие могат да бъдат 

предоставяни или разпространявани по електронен път, включително да бъдат 

направени достъпни за неограничен кръг от трети лица чрез публикуването им 

в уебсайта на Фондацията, уебсайта на електронното издание LIBRe Stories и в 

други публично достъпни ресурси в Интернет, за неограничен период от време, 

доколкото е необходимо за представяне на дейността на Фондацията, 

промотиране на електронното издание LIBRe Stories, достъпно на адрес 

http://librestories.eu, или на отделни авторски материали. 

4. Информиран съм и съм съгласен всяка кореспонденция, осъществена чрез 

електронна поща, между мен и Фондацията за целите на сътрудничеството ми с 

Фондацията във връзка с електронното издание LIBRe Stories, достъпно на адрес 

http://librestories.eu, да се счита изцяло за информация, до която Фондацията има 

право да осъществява достъп, да архивира, съхранява и използва, включително като 

я разкрива на трети лица, доколкото това е необходимо за защитата на интересите 

и/или правата на Фондацията и/или интересите и/или правата на неговите 

служители, контрагенти, партньори и възложители или потенциални такива, за 

неограничен период от време, включително след прекратяване на отношенията ми с 

Фондацията. Информиран съм и съм съгласен Фондацията да препраща 

кореспонденцията, определена по-горе, към други служители, адвокати, сътрудници 

и др. под. на Фондацията и към всякакви трети лица както по време на 

сътрудничеството ми с Фондацията, така и неограничено във времето след 

прекратяването му, доколкото това е необходимо за целите посочени по-горе.  

5. Информиран съм от Фондацията, че:  
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5.1. имам право на достъп до своите лични данни, обработвани от Фондацията, чрез 

подаване на писмено заявление до управителя на Фондацията;  

5.2. имам право на заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни, 

обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото 

законодателство; 

5.3. имам право да изисквам Фондацията да уведоми третите лица, на които са били 

разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с 

изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с 

прекомерни усилия;  

5.4. имам право да бъда информиран преди личните ми данни да бъдат разкрити на 

трети лица за целите на директния маркетинг и да възразя срещу такова 

разкриване или използване;  

5.5. имам право безплатно и по всяко време да възразя срещу обработването на 

личните ми данни за целите на директния маркетинг;  

5.6. имам право да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми 

данни при наличие на законово основание за това. 

 

гр. _____,       Декларатор: _________________ 

___.___._____ г.                /……………………………../ 

 

 


