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СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………….., 
(трите имена) 

в качеството ми на участник в конкурса „Евроинс – школа за таланти” (Конкуса). 

С настоящото декларирам своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие, предоставените от мен лични данни да 
бъдат обработвани от „ЗД „Евроинс” АД за целите и операциите, посочени в настоящото съгласие при спазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (ОРЗД) и приложимото национално законодателство, относимо към защитата на личните данни. 
 
I. Информация във връзка с изискването за прозрачност 
1. Данни за администратора: 

Наименование „ЗД Евроинс“ АД 

ЕИК/БУЛСТАТ 121265113 

Седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43 

E-mail office@euroins.bg 

Уебсайт www.euroins.bg 

Длъжностното лице по защита на данните: dpo@euroins.bg 

2. Видове данни, предмет на обработване 

Видове данни Да/Не 
(вярното се отбелязва) 

Три имена (фамилия, бащино и собствено име)  

Град, университет, специалност, курс и форма на обучение  

Личен телефон и имейл за връзка  

Снимки, заснета при получаване на наградата от Конкурса  

 
3. Цел и вид на операциите по обработване 
Посочените в това съгласие лични данни ще бъдат предоставени от субекта на данни на Администратора във връзка с участие 
в конкурса „Евроинс – школа за таланти”, организиран от Администратора. 
Данните, предмет на това съгласие ще бъдат обработвани за следните цели: 

Цели Да/Не 
(вярното се отбелязва) 

Участие в Конкурса  

Получаване на сертификат за участие  

Публикуване на резултатите от Конкурса на сайта на „ЗД Евроинс“ АД  

Публикуване на резултатите от Конкурса на сайта на университетите, чийто студенти са 
победители 

 

Да се направи връзка с печелившия участници с цел предоставяне на наградата му  

Публикуване на наградените есета на сайта на „ЗД Евроинс“ АД  

Публикуване на снимки от награждаването на победителите на сайта на „ЗД Евроинс“ АД  

 
Данните, предмет на тази декларация ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието за обработване. 
Администраторът ще запази доказателства за настоящото съгласие съобразно правното си задължение да докаже, че такова е 
предоставено, включително в срока, в който могат да бъдат предявени искания за установяване, упражняване или защита на 
правни претенции. 
 
II. Упражняване на правата на субектите на данни 
Декларирам, че съм запознат със следното: 
1. Данните, предмет на съгласието няма да бъдат използвани от Администратора на лични данни: 
1.1. за вземане на решение, основаващо се само на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което може да 
породи правни последици за мен или да ме засегне в значителна степен; 
1.2. за международно предаване в трета държава или организация, за която не е налице адекватно ниво на защита и 
подходящите гаранции, предвидени в ОРЗД. 
2. В качеството ми на субект на лични данни имам следните права по отношение на личните данни, предмет на настоящото 
съгласие: 
2.1. право на достъп, преносимост, заличаване, ограничаване на обработването и коригиране на личните данни, предмет на 
това съгласие, както и право да сезирам Комисията за защита на лични данни, в случай че считам, че правата ми са нарушени. 
2.2. право да оттегля настоящото съгласие по всяко време, включително чрез попълване на формата в настоящия документ, 
като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди 
неговото оттегляне, нито води до каквито и да е разходи или други отрицателни последици. 
3. Запознат/а съм със съдържанието на Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите 
на лични данни, а също така съм информиран/а, че мога да получа по всяко време достъп до актуалното съдържание на 
документа на интернет страницата - www.euroins.bg, както и чрез подаване на искане до Дружеството или до определеното 
длъжностно лице по защита на данните на електронен адрес: dpo@euroins.bg или по друг начин, ако такъв е предвиден в 
секцията за лични данни на официалната интернет страница на Дружеството или в приложимата правна уредба. 
 
Дата:………..2023 г.          Подпис:...................................... 
гр. ……………….. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

ЗА 
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА  

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Аз, долуподписаният/та,…..…………………………………………………………………………… 

(трите имена) 
в качеството си на „субект на лични данни“ и при условията на ОРЗД и като се има предвид, че съм предоставил/a съгласието си 
за обработване на тук описаните свои лични данни, като заявявам, че съм надлежно информиран/a, че имам право да оттегля 
съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, без да съм задължен/a да посочвам причина за оттеглянето 
 

С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ: 
 

Оттеглям съгласието си, горепосочените личните данни да бъдат обработвани за посочената цел. 
 
Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всички горепосочени 
лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.  
 
Запознат/a съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в 
Република България, в случай, че Администраторът на лични данни продължи обработването на горепосочените данни след 
оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление, доколкото това обработване не е в рамките на упражняване на 
легитимен интерес на администратора или в изпълнение на нормативно вменено задължение. 
 
 
Дата:...............................         Подпис:...................................... 
гр.................................... 


