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ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ  

за обработване на лични данни при предоставяне в полза на МСС-България на 

дарение 
 

 

 Като администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за 

защита на личните данни, фондация „Международната социална служба – България“ е 

задължена да информира всяко физическо лице, за какви цели и на какво правно основание се 

събират, обработват и използват личните му/й данни. 

 За целите на осъществяване на извънтрудови правоотношения фондация 

„Международната социална служба – България“ обработва лични данни на основание изрично 

съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните, както и по силата на чл. 4, ал. 1, т. 4 

и 5, и чл. 5, ал. 2, т. 3 и 5 от Закона за защита на личните данни.  

 

I. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Аз, долуподписаният/долуподписаната:  

 

.................................................................................................................................................................... 

(трите имена, ЕГН) 

 

Декларирам, че доброволно и информирано давам изричното си съгласие Фондация 

„Международна социална служба“ да обработва личните ми данни чрез автоматизирани 

системи и/или на хартия с цел документиране на получаване на дарение. Съгласен съм личните 

ми данни, събрани от Фондация „Международна социална служба – България“ във връзка 

направено от мен дарение, да бъдат съхранявани в законоустановените срокове. 

 

II. ПРАВО НА ДОСТЪП, ВЪЗРАЖЕНИЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ И УВЕДОМЯВАНЕ 

Информиран/информирана съм, че имам право по всяко време и безвъзмездно да получавам 

информация за това какви лични данни, свързани с мен, обработва фондация „Международната 

социална служба – България“. Ако личните данни не са правилни, имам право да поискам 

незабавно да бъдат коригирани. Освен това имам право, по всяко време, да се противопоставя 

на събирането, обработката и използването на моите лични данни и да поискам те да бъдат 

заличени, освен ако няма законово задължение за съхраняването им. Предявяването на тези мои 

права става чрез писмено заявление на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ 4, 

ет. 1, офис 2, e-mail: mss_iss@iss-bg.org, тел./факс: 062 600038. 

 

IІІ. ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ 

По въпроси към МСС – България, свързани със защитата на личните данни в рамките на 

предоставянето на социални услуги, може да се свържете с нас на адрес: гр. Велико Търново 

5000, ул. „Поп Харитон“ 4, ет. 1, офис 2, тел./факс: 062 600038. Правилата за мерките за защита 

на личните данни на МСС – България могат да бъдат намерени тук: http://iss-

bg.org/bg/administrativno-finansovo-obsluzhvane/   

Информиран/информирана съм, че имам право да се обърна и към компетентния надзорен 

орган, ако считам, че при събирането, обработката или използването на личните ми данни 

правата ми са били нарушени. Компетентният  надзорен орган в България е Комисията за 

защита на личните данни: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. 

 
Дата: ……………………     ДЕКЛАРАТОР: ………………… 
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