
Сдружение с нестопанска цел ‘Ювентус  България’  / Ф.Д. 49/2009 БУЛСТАТ:175657274 

Сдружение с нестопанска цел ‘Ювентус  България’  гарантира конфиденциалност на личните данни на своите членове, 

декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели. 

 ДО  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ 

 

 

 З А Я В Л Е Н И Е  
от  

______________________________________________________ 
(трите имена) 

Адрес по местоживеене           
_______________________________________________________________ 
Дата на раждане: _________г. 
Телефон за контакт: __________________ 
e-mail: ____________________________ 
Номер на личен документ: ________________________________ 

          (Посочете номер на един от следните документи – лична карта, межд. паспорт или шоф. Книжка, необходим 

за регистрация в Juventus Club DOC.) 

ЕГН:____________________________ 
 

 Уважаеми Членове на Управителния Съвет,  
Моля да бъда приет за редовен член на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ “ ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ”. Декларирам, че:  
1. Привърженик съм на футболен клуб Ювентус Торино.  
2. Чел съм и приемам Устава на сдружението с нестопанска цел Ювентус 

БЪЛГАРИЯ.  
Банкови детайли за превод на членски внос:  
Банка ДСК 
IBAN: BG61STSA93000020674736 (основание за плащане: членски внос)  

3. Приемам данните ми да бъдат използвани и предоставени на Приемам и съм 
съгласен/на да предоставя горепосочените лични данни на администратора 
на лични СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ”, във 
връзка със следните цели на обработването, за което личните данни са 
предназначени и съответните им получатели: 
1/ Juventus Football Club S.P.A., както и Lefima Srl с цел регистрация като 

официален фен на СНЦ Ювентус България; 
2/ организации свързани с издаване на билети за футболни срещи на 

Juventus Football Club S.P.A.; 
3/ Изпълнение на изискванията на ЗЮЛНЦ, Закон за корпоративното 

подоходно облагане, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното 
прилагане. 

4/ Изпълнение на задълженията за подаване на информация към 
Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт или 
друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване на 
съответните данни за финансови, осигурителни, контролни и други 
законосъобразни цели. 
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Срокът за съхранение на предоставените лични данни – 10 години, спазвайки условията на чл. 

12 от Закона за счетоводството и чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране или 

изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, ако е приложимо, за 
правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.  

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се 

засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде 
оттеглено. 

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за 
защита на личните данни за Република България.  

Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, 
включително профилиране, по отношение на лични данни. 

 

 
    

Дата: ___________________г. 
 
Град: ______________________    Подпис: _____________________ 


