Идентификация на субект на лични данни
Субект на личните данни
Име:

Презиме:

Фамилия:

Идентификация на Администратор на лични данни
Име: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Телефон: 00 359 2 940 7940

Адрес: ул. „Леге" № 2-4, София, 1000

e-mail: office@sme.government.bg

Държава: България

Уебсайт: https://www.sme.government.bg

Координати за връзка с длъжностно дице по защита на данните
Съгласно член 13, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
Адрес: ул. „Леге" № 2-4, София, 1000

Телефон: 00 359 2 940 7944

e-mail: dpo@sme.government.bg

Вашето съгласието е необходимо за участие в организираното събитие

Съгласие за обработване на лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и предоставената ми
„Информация за обработка на лични данни" съгласно раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. Наясно съм, че имам право по всяко време
да го оттегля по начина описан по долу, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.

Подпис:

Дата:

Вашето съгласието е необходимо за участие в организираното събитие тъй като предоставяте специални категории лични данни разкриващи расов или етнически
произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за
здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация съгласно член 9, параграф 1

Съгласие за обработване на специални категории лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на мои специални категории лични данни в съответствие с член 9, параграф 2, буква а)
и предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. Наясно съм, че имам
право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.

Подпис:

Дата:

Ващето съгласие е необходимо за участие в организираното събитие тъй като липсва решение относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 , параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.или на подходящи гаранции съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.

Съгласие за предаване на лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за предаване на мои лични данни в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) и съм информиран
за свързаните с предаването възможни рискове поради липсата на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции. Наясно съм, че имам
право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.
Подпис:

Дата:

Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие

Съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни за целите на директния маркетинг в съответствие с член 6,
параграф 1, буква а). Наясно съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето
ми обработване.
Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни:

(Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а)
В качеството си на субект на лични данни, които обработваме имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е
да знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получаване
на искането за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по следните начини:
На място: ул. „Леге" № 2-4, гр. София, 1000 и в интернет на https://www.sme.government.bg или на ел, поща: dpo@sme.government.bg
Подпис:

Дата:

Уведомление за правото на възражение срещу обработката на лични
данни
Проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия
чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни
срещи.

С настоящото уведомление и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., Раздел 4, член 21, параграф 4, Ви уведомяваме, че
по всяко време имате право да възразите срещу обработване на Вашите лични данни, за изпълнение на задача от обществен интерес, извършвано на база на
официални правомощия, за целите на легитимните интереси на ИАНМСП или на трета страна, за целите на директния маркетинг или за научни, исторически или
статистически цели; чл. (21, параграф 6);
В случай че предоставяте лични данни на други лица, за които предоставянето на информацията „Информация за обработка на лични данни" съгласно Раздел 2,
член 14 параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. от страна на ИАНМСП може да се окаже невъзможно или да изисква несъразмерно големи
усилия е необходимо да се попълни следната декларация:

Декларация
В качеството си на администратор на лични данни и/или упълномощено лице се задължавам да уведомя всички лица субекти на лични данни, данните на които са
предоставени на ИАНМСП във връзка с конкретната цел, относно планираната обработка на личните им данни в съответствие с предоставената ми „Информация за
обработка на лични данни" съгласно Раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
Подпис:

Дата:

☐ Упълномощено лице ☐ Администратор на личните данни

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от EC чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на документа се носи от ИАНМСП и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган .

Проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия
чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни
срещи.

