ИНФОРМАЦИOНЕН ЛИСТ ПО ЧЛ. 13 и 14
от Регламент 2016/679 на ЕС
Сдружение Българо-Испанска Търговска Камара събира лични данни във връзка с участието Ви в
нашата дейност. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 на ЕС Ви
информираме, че:


БИТК е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел-Сдружение.



Личните данни (име, телефон, позиция, ел. поща, адрес), които предоставяте, се събират във
връзка с Вашето участие в дейността на БИТК;



Тези лични данни ще бъдат предоставени на трети лица единствено във връзка с
осъществяване на дейността на БИТК;



Изброените по - горе лични данни ще се съхраняват до момента на прекратяване на членството
на юридическото лице, на което сте служител, или след изрично оттегляне на съгласието от
Ваша страна;



Съгласно действащата нормативна уредба имате право да поискате достъп, коригиране или
изтриване на съхраняваните за вас лични данни, или ограничаване на обработването на тези
лични данни, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни, за което
може да подадете заявление в свободен текст на следния ел. адрес: info@bgescc.com .
Предоставените от Вас лични данни ще продължат да се съхраняват и обработват само в
случаите, в които имаме законово изискване за съхранение на тези данни (като напр.
допълнително сключен договор за извършване на услуга);

Запознат/а съм
.............................................................................................................................................
(име и подпис)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………………………………………………..........................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/а съм БИТК да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
Запознат/а съм с:


целта и средствата на обработка на личните данни;



доброволния характер
предоставянето им;



правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;



получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

на

предоставянето

на

данните

и

последиците

от

отказа

за

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………………
гр. ………………………

ДЕКЛАРАТОР: …………………

