БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ
София, 1303, ул.Странджа 89, тел. 0888 654 620,0876 130 369 www.zlatoimeteoriti.bg

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ
НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ

________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ по лична карта

ИМЕ:

..................................................................................................................................................................

ПРЕЗИМЕ:

..................................................................................................................................................................

ФАМИЛИЯ:

...................................................................................................................................................................

ЕГН:

..............................................

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – актуални данни
ДЪРЖАВА:

..............................................

ОБЩИНА:

..............................................

УЛ./Ж.К.

..................................................................................................

БЛ.

............

ТЕЛЕФОН:

ВХ.

...........

ЕТ.

..........

ОБЛАСТ:

...............................................

ГРАД/С.

АП.

........................................................

...............................................
П.К................

..........
ЕЛ.ПОЩА:

.....................................................................

Моля, да бъда приет/а/ за член на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО
ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ /БАТСЗМ/. Декларирам, че към момента на кандидатстване
1. Съм запознат/а/ със Законите за практикуване на хобито в РБ, Устава, Етичния кодекс и
решенията на Управителните органи на Сдружението и се ангажирам да ги спазвам.
2. Съгласен/на/ съм за осъществяване на функциите БАТСЗМ да обработва личните ми данни
при спазване на изискванията от Закона за защита на личните данни.
3. При настъпили промени в данните и обстоятелствата се задължавам да уведомя
Управителния орган на БАТСЗМ.
4. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно
НК.
Дата
Име и Фамилия
Подпис
……………………………….

....…………………………………………………………

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ
1. Попълнете коректно и подпишете настоящия формуляр – Заявка за членство с данните от личната Ви карта.
2. АКО КАНДИДАТСВАТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ДИСТАНЦИОННО:
- Обадете се на: 0888 654 620 или 0876 130 369 и информирайте Председателя на Управиталния Съвет за изпращането на
заявлението за членство – от него ще получите подробна информация.
- Преведете годишния членски внос по банковата сметка: Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG08FINV91501215693804
,BIC:FINVBGSF, Получател: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ, Основание за
превода: Годишен членски внос 15лв.
- след превеждане на сумата на годишния членски внос ще получите по пощата членската Ви карта
3. АКО КАНДИДАТСВАТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ЛИЧНО-ПРИСЪСТВЕНО: Цялата процедура е на място и се ръководи от упълномощено
лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни
по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните), обнародван в Официален вестник на ЕС на 4 май 2016 г., в сила от 25 май
2018 г.
Долуподписаният/ната
.....................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Сдружение „Българска Асоциация на Търсачите на Самородно Злато и Метеорити“
(БАТСЗМ), ЕИК 176415021, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Странджа 88-90, телефон
за контакт: 0888654520, e-mail: info@zlatoimeteoriti.bg да обработва и съхранява личните ми данни, които
доброволно предоставям във връза с подаване на заявление за членство в БАТСЗМ както и да ги
предоставя, при необходимост, на следните институции и външни организации във връзка с
изпълнението на законови изисквания и разпоредби, като НАП, НОИ, съдилища и други
правоохранителни, правораздаветелни и разследващи органи и други изрично неупоменти такива.
Информиран/-на съм за целта и средствата на обработка на личните ми данни както и за
доброволния характер на предоставянето на данните.
Информиран/-на съм за правото си да оттегля, по всяка време, даденото с тази декларация съгласие
БАТСЗМ да обработва и съхранява личните ми данни. При оттегляне на даденото съгласие ще уведомя
БАТСЗМ, чрез електронно съобщение или писмено.
Информиран/-на съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването,
основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.
Наясно съм, че въпреки подаденото искане за оттегляне на съгласие, БАТСЗМ може да продължи да
обработва личните ми данни, които са необходими за изпълнението на определените от закона
задължения на БАТСЗМ.
Информиран/-на съм, че имам право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg,
Интернет страница: www.cpdp.bg

Дата: …………………..

Декларатор: ................................................................................................................
(трите имена и подпис)

