ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД
Долуподписаният/ата .......................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
От гр./с. …………………………………………………………………….……… ЕГН: ............................................................................,
Електронна поща (e-mail): ………………………..…………………………….......................................................................................

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ
1. Че на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36а и 36б, от Закона за защита на личните данни
давам изричното си съгласие Сдружение „Здраве без граници“, в качеството му на администратор
на лични данни, да обработва и съхранява личните ми данни (име, презиме, фамилия, населено
място, адрес, дата на раждане, информация относно диагнозите и заболяванията ми, резултати от
изследвания, данни за сексуалната ми ориентация и рисково поведение), по електронен или
механичен способ, във връзка с услугите по превенция, подкрепа и придружаване или
застъпничество за правата ми като пациент, статистически и образователни цели, изследвания,
както и за изпълнение задължения на Сдружението, вменени му по силата на законов или
подзаконов нормативен акт, която доброволно предоставям в този формуляр:
☐ ДА
☐ НЕ
2. Давам съгласие Сдружение “Здраве без граници” да предостави следните мои лични данни (име,
презиме, фамилия, населено място, адрес, дата на раждане, информация относно диагнозите и
заболяванията ми, резултати от изследвания, данни за сексуалната ми ориентация и рисково
поведение), които доброволно предоставям на консултант на сдружението по време на
интервю/преглед/консултация, на трети лица – лекар/медицински специалист и/или Национална
потвърдителна лаборатория по ХИВ/СПИН.
☐ ДА
☐ НЕ
3. Информиран/а съм, че Сдружение “Здраве без граници”, адрес: гр. София, ул. Цар Самуил 111,
представлявано от: Елена Биринджиева, председател на Управителния съвет, електронна поща:
info@hwb-bg.info, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 679/2016 г. на ЕС и
Закона за защита на личните данни, действащ в Република България. Лицето, отговарящо за
защитата на личните данни е Елена Биринджиева, председател на УС.
4. Информиран/а съм за правата си по смисъла на Регламент 679/2016 г. на ЕС: право на достъп до
отнасящите се до мен данни, право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни,
правото на възражение пред Сдружение „Здраве без граници“ срещу обработването на личните ми
данни, право на възражение за разкриването на трети лица на личните ми данни за целите на
директния маркетинг, правото „да бъда забравен/а“ – личните ми данни, които се обработват, да
бъдат изтрити, при наличието на изрично искане за това посредством заявление, отправено до
администратора в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис
и електронния документ; право на ограничаване на обработването на личните ми данни, правото на
преносимост на личните ми данни, както и правото на защита (вкл., че имам право на жалба пред
Комисията за защита на личните данни и по съдебен ред).
5. Известно ми е, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, в писмена или електронна форма
с изрична декларация или чрез електронно съобщение в свободна форма до : info@hwb-bg.info.
6. Известно ми е, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на
обработването на личните ми данни, основано на даденото сега с настоящата декларация съгласие.
Известно ми е, че мога да осъществявам посочените по-горе права по реда на чл. 28а – чл. 34а от ЗЗЛД.
За Ваша информация, Сдружение „Здраве без граници“ съхранява и обработва личните Ви данни единствено за целите
на своята програмна и застъпническа дейност, както и за планирането и провеждането на дейности за превенция,
профилактика и лечение на различни социално-значими заболявания. Сдружение „Здраве без граници“ гарантира, че
предприема физически и технически мерки, които гарантират сигурността на предоставените ни лични данни. Ние не
предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен ако не сме получили Вашето съгласие за това. Вашите лични
данни ще бъдат съхранявани в срок от 1 година от края на договорните ни отношения или след края на предоставената
Ви подкрепа. Повече за правилата за защита на личните данни на сдружение „Здраве без граници“ можете да видите
на www.hwb-bg.info
ДЕКЛАРАТОР:
ДАТА:

