
До  организаторите на турнира „Математика без граници” 

6000, Стара Загора, пк 288 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от   Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, 

обработка и  съхраняване на лични данни на турнира „Математика без граници“, Регламента на турнира 

„Математика без граници“ 

Долуподписаният/ата ................................................................................. (име, презиме и фамилия), 

Родител на ....................................................................................... (име, презиме и фамилия на  ученика) 

Клас .......... (учебна  2019/2020)  Училище…………….............Населено място…………….... 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М ,   Ч Е 

 Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и 

служителите,  обработващи лични данни за международния турнир „Математика без граници”,  

да обработват личните данни - имена, родител, както и личните данни на детето ми: трите имена, 

клас за съответна учебна година, училище, населено място, точки от състезание, награда. Давам 

съгласието си името на моето дете да бъде публикувано заедно с получените от него награди,  

клас, държава и населено място. 

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: 

• В графата училище,  на сертификатите на участниците ще бъде попълнено името на 

центъра, в който учениците се състезават, или „- “; 

• Ученици, в чиито училища се провежда състезанието се състезават само в училищата си; 

• Златните медалисти от индивидуалния финал 2019  се класират за финал 2020, ако са 

участвали и в трите кръга през 2019-2020 в един и същ център (квотите са поименни, т.е. 

се ползват единствено и само от спечелилите ги);  

• Броят на класиралите за индивидуалния финал 2020 е 3 % от общия брой на явилите 

се в центъра;  

• Учениците, които не са в квотата на съответния център за индивидуалния финал през 2020 

г., могат да се явят на квалификация за допълнителни квоти на 25 или 26 април 2020 г.  

в Стара Загора; 

ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ 

• За  отборното състезание през 2020 г. се класират  златните медалисти от отборното 

състезание през 2019, ако членовете му са участвали и в трите кръга на турнира; допуска се 

допълване на отбора с други участници, които са се явявали в същия център в трите кръга 

на турнира през 2019-2020; 

• За отборното състезание през 2020 г., се класира 1 отбор от клас, ако броят на 

участниците от  този клас е най-малко 30; отборите се формират от центъра и не се допуска 

допълване от ученици от други центрове или училища; определянето на отбора е на база 

сбор точки от трите кръга – учениците с най-голям брой точки съставят отбор на центъра;  

• В заявките за финал 2020  се включват само ученици, които са се явявали в съответния 

център и за които има посочен сбор от два най-добри резултата; 

• Наградите от финал 2020 г. се получават единствено и само по време на церемониите по 

награждаването. Ученици, които имат награди и не присъстват на церемониите, следва да 

уполномощят писмено лице което да ги получи в деня на церемонията, след провеждането 

й. В противен случай  получават единствено сертификат за съответното място.   

 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми/му данни, както и с Регламента на 

състезанието, публикуван на страницата www.mathematicalmail.com. 

 Настоящата декларация се съставя в два еднообразни екземпляра – за организаторите и за 

участника. 

   

Дата: ......................              ДЕКЛАРАТОР:....................................

 (подпис) 

 


