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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата.................................................................................................................................................... 

      (име, презиме и фамилия) 

Email:..................................................................., телефон за връзка: ......................................................................... 

 

 Декларирам изричното си информирано съгласие да участвам в симулативни еърсофт игри, 

при които дружеството-организатор „Бойно поле“ EООД, ЕИК 206392503, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Дамян Дамянов 4,  предоставя на 

всеки участник индивидуално оборудване, в това число – AEG реплики на оръжия, които изстрелват 

пластмасови топчета с диаметър от 0.6 мм с маса между 0.23 и 0.28 гр. с максимална начална скорост от 

130 м/с, измерена с топче с маса от 0.2 гр. Уведомен съм, че в провеждането на симулативните игри е 

допустимо да се използва собствено оборудване от останалите участници, по отношение на което 

организаторът Бойно поле“ EООД провежда замерване на максималната начална скорост на всички 

реплики, които ще бъдат използвани в игрите, като промяната на началната скорост след замерването 

му  е забранена и недопустима.   

 Декларирам, че дружеството-организатор „Бойно поле“ ЕООД ми е предоставило пълно и 

технически изправно защитно оборудване, което включва метална телена маска за долната част на 

лицето и защитни очила с балистична защита, които отговарят на изискванията на стандарти ANSI 

Z87.1+2015 (high impact) complaint, Military MCEPS GL-PD 10-12 complaint, както и EN 166 F CE 

complaint. 

 Декларирам, че дружеството-организатор „Бойно поле“ ЕООД е провело инструктаж за 

безопасна употреба на предоставеното ми оборудване, както и за правилата на симулативната игра, 

като съм запознат, че използването на предоставеното ми защитното оборудване и правилата за 

безопасна употреба на предоставеното ми индивидуално оборудване са задължителни през цялото 

времетраене на игрите. 

 Декларирам изричното си съгласие и разбиране, че участието ми в гореописаните симулативни 

игри е изцяло на мой риск и отговорност. 

 Декларирам, че съм информиран/а, че за целите на участието в симулативните игри, 

дружеството-организатор „Бойно поле“ ЕООД, ЕИК 206392503, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, п.к. 1415, район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Дамян Дамянов 4, има качеството на 

администратор на лични данни и във връзка с предоставянето на услугата обработва лични данни на 

участниците.  

 Запознат съм, че основанието за обработване на личните ми данни е предоставянето на 

съгласие. 

 В тази връзка съм информиран/а и че категорията лични данни – три имена, e-mail и телефон за 

връзка, които доброволно предоставям на дружеството „Бойно поле“ ЕООД във връзка с участието ми 

в симулативните игри са лични данни и подлежат на обработване и защита съгласно режима на 

Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. 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) и другите приложими национални и европейски 

нормативни актове за защита на личните данни. В тази връзка, декларирам, че: 

1. съм информиран/а, че събираните и обработвани лични данни ще бъдат използвани и 

обработвани от посочения по-горе администратор на лични данни, а именно: „Бойно поле“ ЕООД, 

ЕИК 206392503, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, ж.к. 

Драгалевци, ул. Дамян Дамянов 4; 
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2. съм информирам/а, че по всяко време имам право на информация за съхраняваните мои лични 

данни, както и право на достъп до документите, в които се съдържат моите лични данни, право на 

преносимост на данните, както и че имам право да възразя срещу обработването им, съответно че 

имам правото да искам тяхното заличаване и коригирането на неверни данни; 

3. съм информиран/а, че имам право да оттегля изцяло или частично дадено от мен съгласие за 

обработване на лични данни за конкретна цел, без да се засяга законосъобразността на 

обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.  За целта следва да уведомя 

администратора по е-mail: igrai@boinopole.bg или на  адрес: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, ж.к. 

Драгалевци, ул. Дамян Дамянов 4. Запознат съм с доброволния характер на предоставянето на 

данните и че отказът за предоставянето им може да доведе до затруднение или преустановяване 

на предоставянето на услугата за целите на която се събират и обработват личните данни.  

4. съм информиран/а, че мога да адресирам исканията си, свързани със законовоустановените ми 

права на информация и достъп до личните ми данни към „Бойно поле“ ЕООД на електронен адрес: 

igrai@boinopole.bg 

5. съм информиран/а, че мога да адресирам исканията си, свързани със законовоустановените ми 

права на информация и достъп до личните ми данни към „Бойно поле“ ЕООД по отношение на 

данните, обработвани от дружеството. 

6. съм информиран/а, че дружеството „Бойно поле“ ЕООД съхранява и обработва предоставените 

лични данни за счетоводни  цели за срок от три години след изтичане на давностния срок за 

погасяване на съответното публично задължение, както и за маркетингови и търговски цели на 

„Бойно поле“ ЕООД. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на 

личните данни, те ще бъдат изтрити. 

7. съм информиран/а, че имам право да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране. 

8. съм информиран/а относно правото ми на жалба във връзка с обработването и съхраняването на 

личните данни до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република 

България в случай на нарушаване на мои законни права като субект на лични данни, обработвани 

от „Бойно поле“ ЕООД. 

 

Давам изричното си съгласие „Бойно поле“ ЕООД, в качеството на администратор на лични данни да 

обработва предоставените на основание моето съгласие лични данни за целите на директния 

маркетинг и търговски цели, посредством изпращане на актуална информация за предлаганите от 

дружеството продукти, промоции, кампании и услуги, както и във връзка с провеждане на проучвания 

и анкети с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги. Предоставям съгласието си 

посочените по-горе маркетингови материали да ми бъдат изпращани по един от следните канали за 

комуникация  чрез e-mail и/или телефон. Запознат съм с възможността да оттегля съгласието си като 

уведомя „Бойно поле“ ЕООД по един от следните начини на e-mail: igrai@boinopole.bg или чрез писмено 

заявление изпратено до адреса на дружеството.  

 

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята 

си, и гарантирам верността на посочените данни. 

 

 

Дата:……..........       Декларатор: ................................. 

 

 


