ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА КЛАСИЧЕСКА КИТАРА
22-24 октомври 2020 г., гр. Кюстендил

Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност
Настоящата декларация цели да гарантира спазването на правата на детето и родителите/
настойниците/попечителите му по време на XХIV Международен конкурс за класическа китара Кюстендил, 2020.
С цел гарантиране правото на мнение на децата (чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на
детето), моля обсъдете това с детето си и попълнете декларацията.
Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална.
Адресът, който посочвате, е за целите на кореспонденция с Вас и ще бъде използван за
изпращане на информация и награди.
Долуподписаният/ата
……………………………………………………….………………………..................................................
/име, презиме, фамилия на декларатора/
родител/настойник на ....................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на детето/
на ........................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия на детето/

Основна информация за родителя/настойника/попечителя:
Адрес: .................................................................................................................................................................
Телефон (мобилен телефон): ............................................................................................................................
E-mail адрес: ..............................................................................................................................................................
1. Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:
 Давам съгласието си детето/децата ми да вземе/да вземат участие в XХIV Международен
конкурс за класическа китара - Кюстендил, 2020.
 Снимки, видео и аудио записи на детето/децата ми и на мен, заснети във връзка с
Международния конкурс за класическа китара - Кюстендил, 2020, да бъдат публикувани в
интернет сайта и Фейсбук страницата на организаторите, както и да бъдат използвани в печатни
и видео материали, свързани с дейността на читалище „Братство 1869“.
2. Декларирам, че съм запознат/а и ще спазвам правилата за противоепидемични мерки, във
връзка с COVID-19, на територията на читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил при
провеждането на Международния конкурс за класическа китара - Кюстендил, 2020.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни
при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Запознат/а съм с правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните

Място и дата:

Декларатор: ……………….
/подпис/

