Декларация за информирано съгласие
Настоящата декларация за информирано родителско съгласие цели да гарантира
спазването на правата на детето и родителите/настойниците/попечителите му по
време на провеждане на онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес
идея!”,

организиран

от

дирекция

„Централно

координационно

звено“

в

администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни
центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната.
Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална.
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/
родител/настойник на
.................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на детето, клас, училище, град/
Основна информация за родителя/настойника/попечителя:
Телефон:………………………………………………………………………………………
E-mail:……..........................................................................................................................
Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:
1. Детето ми да вземе участие в конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес
идея!”;
2. Предоставените от детето ми идеи, във формат видеоклип, да бъдат
публикувани във Фейсбук страницата на събитието на съответния Областен
информационен център;
3. Снимки на детето и неговите имена да бъдат използвани от Организатора, както
и да бъдат публикувани в Единния информационен портал www.eufunds.bg и
Фейсбук страницата към Портала, както и тази на събитието на съответния
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Областен информационен център; да бъдат използвани в печатни и/или
електронни медии, с цел отразяване и популяризиране на кампанията;
4. Представените, от детето, идеи да бъдат използвани от Организатора във връзка
с изпълнението на целите на конкурса;
5. Детето е автор, респективно е носител на правата върху представената от него
идея в рамките на конкурса и не отстъпва правото за използването й на трети
лица, различни от Организатора;
6. Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват с детето на
предоставен от мен телефон за контакт.

Подадените лични данни се обработват от администрацията на Министерския съвет, в
качеството й на администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.
Събраната информация ще бъде използвана единствено и само за целите на конкурса за
млади предприемачи „Имам бизнес идея!”.

Място и дата:

Декларатор:
/подпис/
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