ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Аз, долуподписаният/ долуподписаната:
…………………………………………………………………………………………………………….…, родител/ настойник на
(три имена)

...................................................................………………………………………………………………………………….,
(три имена на детето)

обучаващ(а) се в …… клас на учебно заведение …………………………..……………………………………………….
ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:
(А) Съм запознат(a) с Правилата на национална програма „По-здрави деца“, организирана от
„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360,
бул. „Европа“ № 128 („Организатор“), и са ми разяснени активностите, в които моето дете ще
участва. Програмата ще се проведе на територията на учебното заведение, в което се обучава
детето, и активностите по нея ще бъдат съобразени с учебната програма.
(Б) Информиран(а) съм, че при поискване, мога да се запозная с всички материали, които ще
бъдат предоставени на детето ми в рамките на Програмата. Материалите са одобрени от
Министерството на образованието и науката.
(В) Информиран(а) съм, че достъп до снимките, онагледяващи участието на детето в
Програмата, ще имат Организаторът, агенцията за връзки с обществеността на Организатора,
журито в конкурса, който се провежда в рамките на Програмата, както и други партньори при
провеждането на Програмата (РУО, МОН) и/или обществеността, както и неограничен брой
потребители на сайта https://www.jiveiaktivno.bg, ;
(Г) Информиран(а) съм за следните права, които притежавам: (i) да оттегля съгласието си по
всяко време, без това да се засяга законосъобразността на обработването на данните преди
оттеглянето на съгласието, като изпратя e-mail на: HealthierKids@apraagency.com и
информирам директора на училището; (ii) да заявя преносимост на данните; (iii) да искам
коригиране, изтриване на моите и на детето ми лични данни, достъп или ограничаване
обработката на тези данни, като изпратя имейл на: HealthierKids@apraagency.com; (iv) да
направя възражение срещу обработването; (v) да подам жалба до компетентния орган
Комисията за защита на личните данни kzld@cpdp.bg - или по друг начин, посочен на
уебсайта на Комисията при нарушение на някое от правата, касаещи обработката,
съхраняването или защитата на предоставените от мен мои и на моето дете лични данни.(vi)
предоставените от мен лични данни не са и няма да бъдат обект на автоматизирано вземане
на решения, включително профилиране
Декларирам, че съм съгласен/ съгласна:
Моля отбележете със знака „Х“ точките, с които сте съгласен(на).

 детето ми да участва в национална програмата „По-здрави деца“ през учебната 2018-2019
г. съгласно Правилата за организиране и провеждане на Програмата.
 детето ми да бъде фотографирано и/или заснемано и снимките/ видео материалите да
бъдат предоставени на Организатора за целите на изпълнение на условията за участие в
конкурса за подобряване на материалния фонд в училището, който се провежда в рамките на
Програмата.
 снимки и видео материали с детето ми, онагледяващи участието му в Програмата, да бъдат
публикувани на : https://www.jiveiaktivno.bg, www.nestle.bg, във вътрешни информационни
канали на „Нестле България“ АД и Групата „Нестле“, Facebook страницата на „Нестле България“ АД
и Facebook страницата на “Живей Активно”, където ще бъдат достъпни за срок от първото
публикуване до изтичането на 1(една ) година след края на учебната 2018/2019 г.;
 снимки с детето ми, онагледяващи участието му в Програмата, да бъдат използвани за
информационни и рекламни материали като прес съобщения, статии, репортажи,
презентации, които ще бъдат достъпни до неограничен брой лица, намиращи се в и извън
Европейския съюз, чрез печатни медии, Интернет медии (включително Facebook страницата

на „Нестле България“ АД и “Живей Активно!”) , телевизия и др.
Използването на снимките за целите, описани по-горе, е напълно безвъзмездно, т.е. аз и/или
моето дете няма да получим възнаграждение.
Дата: ……………………………….. Подпис: ……………………………………………..

