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ДО ДЕКАНА НА  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ 

 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
 
 

.........................................................................      
Име и фамилия на служителя 
     
....................................................................... 
КАТЕДРА/ОТДЕЛ 
 

 

Моля да бъда записан/а за участие в програмата МултиСпорт.  

Заедно с това, изразявам съгласието си от месечното ми възнаграждение да бъде удържана сума в размер на : 

…………………….лв.  

 

 

Допълнително съм/не съм заинтересована да финансирам допълнителна карта МултиСпорт за 

Придружител/Придружител-дете и съм съгласен/съгласна от месечното ми възнаграждение да бъде удържана 

сума в размер на:……………………лв. 

 

Име и фамилия на придружител: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1.На възраст над 18 г.  или  2. На възраст между 16г. и 18 г. - служителят е негов родител/попечител) 

Име, фамилия,  и рождена дата  на придружител-дете:…………………………………………………………………………………….. 
(На възраст до 16 г. – служителят е негов родител/настойник/попечител) 

Е-mail (на родител/ настойник/попечител): …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Изразеното в настоящата Декларация-заявление съгласие за удръжка на посочените суми от трудовото ми 

възнаграждение има действие до получаване от Работодателя на изричен писмен отказ от даденото съгласие. 

 

Заявявам, че съм запознат/а с общите условия за ползването на картата МултиСпорт. 

 

Запознат съм, че картата като пластмасов носител е собственост на фирма Бенефит Системс. 

 

Потвърждавам тук поместената информация чрез подпис. 

 
     
 
 
                                                                                      ………………………….………………….. 
 
                                                                                                                                               Дата и подпис на служителя 
      

 
*ненужното да се зачеркне 
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ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ 
 

Аз, ..............................................................................................      
Име и фамилия на служителя 
     
На основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 

г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни доброволно предоставям и 

давам своето съгласие за целите на използване от мен на моя персонална карта Multisport доброволно 

предоставям и давам своето съгласие: 

 

Работодателят да обработва Личните данни за целите на заявяването към „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

ЕИК 203418971 за ползване на карта Multisport, което изисква предоставянето на Бенефит Системс България ЕООД 

на моето име и фамилия, както и Работодател, включително да съхранява тази информация.  

 

Декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че: 
a) Имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни. 
b) Имам право да поискам от Администратора  да коригира или допълни личните ми данни при констатирана 

неточност чрез писмено заявление, отправено до него; 
c) Имам право да поискам от Администратора  достъп до личните ми данни и/или ограничаване на 

обработването на личните ми данни; 
d) Имам право да направя възражение срещу обработването на личните ми данни, както и правото на 

преносимост на данните; 
e) Имам право да поискам изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с 

отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.); 
f) Имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg 
 
С настоящото декларирам изрично, че представените от мен лични данни на трети физически лица са 

предоставени доброволно с  тяхното изрично съгласие от тях и същите са информирани и знаят, че техните данни 
ще бъдат използвани за целите на предоставената им карта MultiSport за придружител или MultiSport Kids, в 
съответствие с Политиката за защита на личните данни на Администратора.  

Във връзка с услугите по програмата MultiSport, съм запознат/а с Политиката за защита на личните данни на 
“Бенефит Системс България” ЕООД, която ми бе предоставена, за моя информация, от Администратора. 

 
 

 
  

Подпис на декларатора: _________________________________    Дата: _______   
  

 

http://www.cpdp.bg/

