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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
От
............................................ (Трите имена на родител 1)............................................... (на родител 2)
Доброволно предоставям идавам своето съгласие администраторите на лични данни,
обработващи лични данни при фондация „Математика без граници“ и „Инвариант М“ да
обработват личните ми данни/личните данни на детето ми/ ни
.........................................................................................................................................................
(Трите имена на ученика– и с български, и с латински букви)
клас:....., училище ...................................................... населено място:.......................................
за 8-то издание на турнира през 2020-2021 г.:
трите имена, клас, училище, населено място, точки от състезание, награда,
като на електронната страница на турнира бъдат публикувани само:
имената, града, класа и наградата.
Декларирам, че желаем детето ни да участва в международния турнир „Математика без
граници” 2020 – 2021 г. при условията на извънредна епидемична обстановка в страната и в
съответствие с Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020
– 2021 година в условията на Covid – 19, публикувани на страницата на Министерство на
образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/news/3976)
Декларирам, че не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни, няма
признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено
под карантина за COVID-19. Запознат/а съм с Насоките за работа в системата на училищното
образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid – 19, публикувани на
страницата на Министерство на образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/news/3976) и
съм солидарно отговорен/а за спазването на насоките.
Информирани сме, че имената на детето ни, града, класа и наградата и снимките, на които е
заснето детето ни, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС)
2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни/личните данни на детето ми.
Подписи:
................................
................................
Дата: ............. 2020 г.
Настоящата декларация е съставена в два еднообразни екземпляра - по един за училището и
за родителите.

