
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
(от лица над 18-годишна възраст) 

Долуподписаният(ата)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
име, презиме, фамилия 

ученик/чка от …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
клас, училище, населено място 

Декларирам следното: 

1.  Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни (трите имена, 
училище, клас, населено място, резултат от участие в събитие на Ученическия институт по 
математика и информатика (УчИМИ)), а именно за участие в организираните от УчИМИ 
събития (конференции, интервюта, школи, състезания и други изяви) през учебната 2022/2023 
г., в това число и с цел осигуряване на публичност и популяризиране на постиженията на 
участниците в тези събития. 

2. Наясно съм, че обработването на личните ми данни е необходимо за организирането и 
провеждането на събитията на УчИМИ. 

3. Запознат/а съм, че администратор на личните данни е ръководителят на УчИМИ и разполагам 
с координати за връзка с него. 

4. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава III на Общия регламент относно защитата на 
данните, а именно правото на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на 
обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган. 

5. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат 
обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта 
на защитата на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство. 

6. Като участник в събитията на УчИМИ: 

□ Съгласен(на) съм / □ Не съм съгласен(на) (моля, отбележете вярното) личните ми данни 
(име, клас, училище, град, резултат), свързани с участието ми в събитията, организирани от 
УчИМИ, да бъдат публикувани на сайта на Ученическия институт по математика и информатика 
и на сайтовете на неговите учредители и спонсори (СМБ, ИМИ-БАН, Фондация „Еврика“, МФ „Св. 
св. Кирил и Методий“ и други), както и да бъдат използвани в медийни, рекламни или служебни 
материали. 

□ Съгласен(на) съм / □ Не съм съгласен(на) (моля, отбележете вярното) да бъда 
фотографиран(а), заснеман(а) и записван(а) във видео и аудио форма по време на събитията, 
организирани от УчИМИ, както и моите изображения да бъдат използвани в печатен и 
електронен вид в медийни, рекламни и служебни материали на УчИМИ и на неговите 
учредители и спонсори. 

 

Дата: …………………     Подпис на ученика:…………………….. 


