Декларация
Долуподписалият/ата.........................................................................................................
Родител/настойник на

(име, презиме, фамилия на декларатора)

...........................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на детето)

дата/месец/година на раждане на детето ............/.............../................год

Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното:
1. Запознат съм с правилата за ползването на уредите и оборудването във
Спортен център ТИМ, както и че при неправилна експлоатация, уредите,
тежестите и останалото фитнес оборудване могат да причинят травма и друга
негативна последица на лица под 18 годишна възраст.
2. Запознат съм, че деца до 12 годишна възраст, могат да ползват фитнес
залата, ако са придружени от родител или друг възрастен през цялото време,
и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.
3. Запознат съм, че деца от 12 до 18 годишна възраст, е препоръчително да
ползват фитнес залата, придружени от родител или друг възрастен и е
изцяло отговорност на възрастния да ги наблюдава.
Заявявам,че ЖЕЛАЯ детето ми..........................................................................................
(име,презиме,фамилия на детето)

Да ползва услугите на Спортен център ТИМ, като отговорността от настъпването на
евентуални негативни последици върху физическото и здравословно състояние на
детето ми, вследствие на ползването на фитнес залата е изцяло моя.

Дата:........................

Подпис: ...........................

Декларация
Долуподписалият/ата.........................................................................................................
(име, презиме, фамилия на декларатора)

ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Дружество „БАЛАНС ЕЛИТ“ЕООД, ЕИК 103837541
съхранява и обработва личните ми данни и личните данни на детето ми,

да

...........................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на детето)

съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и
Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с
декларирано от моя страна желание дете/лице под 18 годишна
възраст да ползва услугите на Спортен Център „ТИМ”.
Запознат/а съм с:
целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
Настоящото съгласие е дадено свободно, като съм информиран/а, че мога по
всяко време да оттегля съгласието си.
Информиран/а съм, че данните ще се съхраняват до определения в закона
срок.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка
на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни.

дата ......................
гр. Варна

ДЕКЛАРАТОР:.......................

