ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице
Долуподписаният/ата
…………………………………………………………………………………………………………
ЕГН:…………………………………..
ЛК №.…………………………………издадена на…………...……….от…………………………
Декларирам, че на основание чл. 4. ал. 1 т. 2 и т. З от Закона за защита на личните
данни и във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 давам съгласието си „Пристанище
ТЕЦ Езерово“ ЕАД да обработва личните ми данни в качеството на администратор на лични
данни, което е необходимо за издаване на временен или постоянен пропуск за територията
на дружеството, в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за
частната охранителна дейност.
Известно ми е, че моите лични данни, включват само изискваните по нормативен акт
категории лични данни.
Информиран/а съм, че:
 сроковете за съхранение на личните ми данни са съгласно чл. 30 от Закона за
българските лични документи;
 личните ми данни се предоставят на трети лица, в случая на Министерството на
вътрешните работи - Гранична полиция. Предоставянето на личните ми данни на
третата страна е законосъобразно в съответствие с чл. 36з ал. 1 т. За от Закона за
защита на личните данни и съгласно Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България. Предоставянето на лични
данни на трета страна и на друга държава е законосъобразно ако същото е изисквано
по надлежен път от органи на съдебната власт, съд, прокуратура, следствени органи,
застрахователни дружества и други за упражняване на законни интереси;
 обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране.
Запознат/а съм:
 със задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и
последиците от отказ за предоставянето им;
 с правото си за достъп до личните си данни за коригиране, ограничаване и изтриване
(право „да бъдеш забравен“);
 правото си за възражение срещу обработването и преносимостта им.
Дата ............................
Град ...........................

Декларатор: ......................................................

