ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата)
ЕГН

,
, л.к. №

, изд. на

г. от МВР –

с постоянен адрес:

,

,

заявявам, че съм подал(а) искане до „Бояна Парк София” Е АД за сключване на Договор за наем на гробномясто, като в тази връзка
декларирам, че:
1.

„Бояна парк София” ЕАД ми предостави:

1.1. данните, които го идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „Бояна парк София” Е АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 131507675, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Витоша, ул. „Бояна парк” № 4
вписано в регистъра на администраторите на лични данни под № 0248069, съгласно Удостоверение от КЗЛД № 0248069 /
31.08.2009г. и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679;
1.2.

целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за сключване на Договор за наем на гробно място с
мен, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „Бояна парк София” ЕАД, за изпълнение на правата и задълженията по
договора; в случай на сключване на Договор за наем на гробно място и погребването ми в Православен гробищен парк „Св.
Архангел Михаил” за включването ми в публичен и общодостъпен регистър на лицата, погребани в гробищния парк, който може
да бъде изготвен и в електронен вариант за нуждите на администрацията;

1.3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно:
личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква
по закон; личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на „Бояна парк София” ЕАД и от физически и /
или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679. Личните ми данни могат да бъдат предоставяни на банки, в случаите, когато това се изисква по силата на сключен
договор за особен залог на вземания между съответната банка и „Бояна парк София” ЕАД при условие, че съответната
банка няма право да обработва и разпространява данните ми извън целите на обслужване на особения залог;
1.4. данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а
именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между „Бояна
парк София” ЕАД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя
в договорни отношения с „Бояна парк София” ЕАД;
1.5. информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно Регламент (ЕС) 2016/679, в т.ч.: за
правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от „Бояна парк София”
ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за
категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в
разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „Бояна парк
София” ЕАД да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване,
коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да
възразя пред „Бояна парк София” ЕАД срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това;
да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми
данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам
възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват
с писмено заявление до „Бояна парк София” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице чрез нотариално
заверено пълномощно;
1.6. срока за съхраняване на личните ми данни, а именно: „Бояна парк София” ЕАД ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срока на действие на договора;
2.

Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД и Р е г л а м е н т ( Е С ) 2 0 1 6 / 6 7 9 на „Бояна парк София” ЕАД в
качеството му на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от мен лични данни
(включително и тези, които евентуално ще му предоставям в бъдеще) за изброените по-горе цели и срокове.С настоящото
давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация да бъде съхранявана в документалния архив на „Бояна парк София”
ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, независимо от това, дали между нас
ще бъде сключен Договор за наем на гробно място, заедно с копия на другите документи, които се изискват с оглед
сключването и изпълнението на Договор за наем на гробно място.
Декларатор:
г.

(подпис)

