
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният/ата, 

___________________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН _____________________, тел. за връзка ____________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________ 

родител/настойник на: 

___________________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия на детето) 

с дата на раждане:___________________________________________________ 

Декларирам, че произведението за категория: рисунка, стихотворение, 

кратък разказ (посочете категорията, в която участвате и заглавие на 

творбата) __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

или части от него не са издавани или публикувани, включително и в 

Интернет. 

 

Декларирам, че съм съгласен произведението (заглавие)  

___________________________________________________________________ 

да бъде отпечатан в сборника „Моето семейство”, който ще бъде използван за 

комерсиална цел от „9 месеца” ООД.  

 

Декларирам, по смисъла на глава VII, раздел I от Закона за авторско право и 

сродните  му  права,  и  във  връзка  с  член  44  от  Закона за  задълженията  и 

договорите,  че  съм  съгласен  горепосоченото  произведение, отговарящо на 

една от трите категории на конкурса (рисунка, стихотворение, кратък разказ),  



да  бъде  използвано  от  „9 месеца”  ООД  по  какъвто  и  да  било  начин  и  

условия,  като  му  отстъпвам безвъзмездно  неизключителни  авторски  и  

сродни  права върху  посоченото произведение  за  максимално  определения 

от закона срок.  Тази  декларация важи при всяко използване на 

произведението. 

Запознат/а  съм  с  условията  на националния  конкурс за детско творчество 

„Моето семейство ”: 

Информацията,  която  предоставяте  е  поверителна  и  попада  под  защита  

на ЗЗЛД. Конфиденциалността Ви е гарантирана. 

 

 

Дата ________2019 г.                                                          Подпис: ____________ 

 

*Забележка:  

Давам своето съгласие личните ми данни, посочени в тази декларация да бъдат използвани 

от „9 месеца” ООД, единствено и само във връзка с изпращането на наградите, получени 

от участието в конкурса „Моето семейство ”. 

Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на 

конкретни лични данни, да получавам при поискване информация относно начина на 

съхраняване на данните ми, както и за правото ми да бъда „забравен”.   

Отговорникът за обработката на личните Ви данни е „9 месеца” ООД, намиращ се в гр. 

София 1309, ул.  „Позитано” № 169, ет. 4, ап. 5.  

Можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: moetosemeistvo@9meseca.bg. 

 

 

Дата ________2019 г.                                  Декларатор:_____________________ 

(Име, фамилия и подпис) 


