Декларация за съгласие за използване на лични данни
За да вземете участие в Младежкия футболен лагер на Алианц, е необходимо да
получим и съхраним информация за Вас. За целта, имаме нужда от Вашето съгласие.
Тъй като Вие все още сте непълнолетен, допълнително искаме съгласието на Вашият
родител(и) или настойник(ци).
Поради тази причина, искаме предварителното съгласие на Вашите родители или
настойници преди да се регистрирате за Младежкия футболен лагер.
Вие и Вашите родители/настойници се съгласявате, че данните, които сте
предоставил, като част от формуляра за кандидатстване за Младежкия футболен
лагер на Алианц, да бъдат събирани, съхранявани и използвани от Allianz SE, за
целите на провеждане на конкурса (включително за уведомяване на неспечелилите
кандидати).
В допълнение, Вие и Вашите родители/настойници давате съгласието си Allianz SE да
споделя тази информация с Алианц България, които могат да обработват
информацията, с цел избор и уведомяване на победителите.
Информацията ще бъде използвана само за посочените цели. Информацията няма да
бъде предоставяна на трети страни.
След избора и уведомяването на победителите, цялата събрана лична информация,
ще бъде изтрита от Allianz SE и Алианц България, в рамките на три месеца.
Осведомен съм, че личните ми данни, предоставени с цел участие в конкурса, могат да
бъдат променени или изтрити по всяко време, след заявяване посредством имейл или
писмо.
Заявки за промяна или изтриване на лични данни, могат да бъдат изпращани на
посочените по-долу адреси.
Обща информация за това как Алианц обработва личните данни, може да откриете в
Принципите за защита на лични данни (=> link to Allianz Data Protection Principles).
Контактна информация
Ако Вашите родители/настойници имат някакви въпроси или коментари, във връзка с
декларацията за съгласие за Младежкия футболен лагер или ако Вашите родители
искат да променим или изтрием личните Ви данни, моля да ни изпратите имейл или да
ни пишете на някой от посочените адреси:
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