
 

 

Конкурс за рисунка „ДОМЪТ НА МОРЯКА ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ“, организиран от  

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 

 

СЪГЛАСИЕ 

за обработване на лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б.) а. от  

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

 

 Долуподписаният/ата ...................................................................................................................... 

(име и фамилия на родител/настойник)  

 

 

 Информиран/а съм за следното: 

 Администратор на личните данни е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“,  

бул. „Шипченски проход“ № 69, район Слатина, гр. София, ПК 1574, ЕИК/ПИК 130316140; 

 Целите, за които ще се обработват личните данни, са: Конкурс за рисунка „Домът на моряка през 

детските очи“, 03 август 2020 г.; 

 Данните се обработват на основание дадено от мен съгласие по смисъла на чл. 6, пар. 1, б.) а. от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните); 

 Категориите получатели на личните данни – личните данни ще станат достояние на обществеността, 

защото рисунката и данните на детето (име, фамилия, години, град) ще бъдат публикувани на официалния 

сайт и на Фейсбук страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“; 

 Срок на съхранение на предоставените данни – данните ще се съхраняват до постигане на целите на 

администратора, след което ще бъдат изтрити; 

 За правата ми да изисквам от администратора достъп до коригиране или изтриване на личните данни 

или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването; 

 За правото ми да подам жалба до надзорен орган в случай на неправомерно обработване на личните 

данни – Комисия за защита на личните данни; 

 За правото ми по всяко време да оттегля съгласието си, без това да засяга законосъобразността на 

обработването на личните данни преди оттеглянето; 

 От интернет сайта на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за правата, които мога 

да упражнявам във връзка със защита на личните данни и за реда за упражняването им; 

 Координати на длъжностното лице по защита на данните: Катя Попова, електронен пощенски адрес: 

dpo@bgports.bg, адрес за кореспонденция: бул. „Шипченски проход“ № 69, район Слатина, гр. София, ПК 

1574, телефон за контакт: +359 2 807 99 51. 
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 В качеството ми на родител/настойник на  

 

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

(име и фамилия на детето) 

 

Навършени години на детето: ................, град, от който е детето: ................................................ 

Предоставям съгласие Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да обработва следните 

лични данни: на родител/настойник – име, фамилия, подпис и адрес на електронна поща; на моето 

дете/дете под мое настойничество – име, фамилия, години и град, за целите на организиране и 

провеждане на конкурс за рисунка „Домът на моряка през детските очи“, 03 август 2020 г. 

 

      

Дата: ………......     Подпис: ………………………….. 

   (на родител/настойник) 

 Декларирам следното: 

1. Моето дете/дете под мое настойничество е автор на рисунката; 

2. Рисунката е създадена специално за Конкурс за рисунка „Домът на моряка през детските очи“; 

3. Съгласен/а съм рисунката и данните на моето дете/дете под мое настойничество да бъдат използвани 

безвъзмездно (без да се заплащат авторски права и обезщетения за това) от Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура“ за неопределен срок, като бъдат поместени в прессъобщения, 

рекламни или информационни материали, експонирани в Дома на моряка. 

 

 

 

 Дата: ………......     Подпис: ………………………….. 

   (на родител/настойник) 

 

 

 

         


