А Н К Е Т Н А К А Р Т А № ............... / 2022 г.
за член на КИИП с рег. № ...................
секция ............................, ПП ......................................, Регионална колегия ...........................
ограничена / пълна

1. ЛИЧНИ ДАННИ
Име, презиме, фамилия

…………………………………………………………………………………………………………..
ЕГН

Мобилен номер

Оператор

Email

Адрес за кореспонденция
Населено място ………………………………
ул. /ж. к……………… ………………………… № …… бл. ……., вх. ……, ет. ……, ап. ……

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Подписаният, 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, телефонен номер, email, данни за личен контакт и др.)
за целите на ЗКАИИП.
Съгласен съм КИИП да обработва, съхранява и използва моите данни за целите на актуализация
на контактите на члена КИИП.
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.
Декларирам верността на посочените по-горе данни и заявявам, че при промяна на някои от тях,
свързани със статута ми на проектант или участието ми в ръководни документи на мое име и
за комуникация с мен и във връзка с предстоящи мероприятия на КИИП, а останалите лични
данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни – само след изрично
писмено съгласуване от моя страна.

Гр. ………………………….
Дата: ……………………….

ДЕКЛАРАТОР:

