
Във всеки един момент можете  да оттеглите декларациите  за  съгласие с действие занапред.  След пълно 
оттегляне на съгласието,данните от  Вашето  досие вече няма да бъдат обработвани, съхранявани  и 
предоставяни на трети оторизирани лица, а ще бъдат  заличени. При изрично съгласие, данните Ви ще бъдат  

криптирани и запазени за целите на архива.  Страница 1 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за предоставяне и използване на лични данни 

 

 

Подписаният….……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                      

(три имена, адрес, правоспособност, членство в РК и НПС на КИИП), 

 с настоящето заявявам изричното си съгласие Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране , БУЛСТАТ 131 171 235,  да обработва и използва предоставените от мен лични 

данни (ЕГН, дата на раждане,  образователен статус,   телефонен номер, данни за личен контакт,  

служебна заетост и др.)  за целите на ЗКАИИП, а именно: за образуване на процедура по 

признаване на правоспособност в областта на инвестиционното проектиране; за създаване, 

поддържане и актуализиране на регистри на правоспособните инженери и на членове на КИИП; 

за участие в управлението на КИИП и в професионални форуми.  

Съгласен съм КИИП  да обработва,  съхранява и използва моите данни  за целите на ЗКАИИП.  

Съгласен съм КИИП да предоставя тези данни само на държавни органи и публични институции; 

или на договорни партньори за извършване на технически дейности по изготвяне на печати и 

удостоверения, или на ИТ-дружества за поддръжка на електронни бази данни; или на други 

контрагенти по договор за счетоводно или юридическо обслужване  въз основа на изрични 

договори и при спазване на всички мерки, предписани от Регламент 2016/679 (GDPR) и Закона 

за защита на личните данни. 

С предоставянето на това съгласие, заявявам, че само изброените лица могат да обработват 

моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе.  Актуализациите на данните 

могат да се споделят между посочените администратори на лични данни. 

Известно ми е, че във всеки един момент мога да оттегля частично или напълно съгласието си.  

 

Гр. …………………………. 

Дата: ……………………….     ДЕКЛАРАТОР:   

 

 

 


