ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4
тел.: 0888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com
Разгледано от Изпълнителния директор на: ……/...… /…….. г.
□Приема
□Отхвърля
Подпис …………………………..
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за членство в Клуб „Емоционална интелигентност“
От
(име, фамилия)
Представляващ
Електронна поща /е-mail/:
Телефон:
Професионална сфера:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Мотивация за участие:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
С настоящото заявявам, че:
Желая да бъда приет за член на Клуб „Емоционална интелигентност“.
Запознат/а съм с Устава на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност,
споделям целите на Фондацията и средствата за тяхното постигане.
Приемам Правилата за учредяването и дейността на Клуб „Емоционална интелигентност“
и се съгласявам да ги спазвам, както и да спазвам Устава и решенията на органите на
Фондацията.
Декларирам, че:
Като член на Клуб „Емоционална интелигентност“ с активното си участие в месечните
срещи и свързаните с тях инициативи ще допринасям за популяризиране сред обществеността
на постиженията и иновативните модели в областта на емоционалната интелигентност.
Пълнолетен/а съм и не съм поставен/а под запрещение.
Не съм осъждан/а.
Гр. ……………………………..
Дата …………………………...

Подпис: …………………

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4
тел.: 0888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com

ДЕКЛАР АЦИЯ
за съгласие за обработване на лични данни
Долуподписаната/ият

………………………………………………………………………………………
(Име и фамилия)
1. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ се запознах ефективно с Политиката за поверителност на ФОНДАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, наричана по-долу Фондацията,
публикувана на уеб сайт: http://www.foundation-ei.com
2. СЪГЛАСЯВАМ СЕ Фондацията, в качеството на администратор, самостоятелно или чрез
възлагане на обработващи лица, да обработва личните ми данни в съответствие с целите,
основанията, сроковете и останалите условия, обявени в Политиката за поверителност на
Фондацията.
3. ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ:
 Предоставям личните си данни доброволно на Фондацията, които да бъдат
обработвани за целите на ефективна комуникация във връзка с дейността на Клуб
„Емоционална интелигентност“, включително организиране на присъствие и участия.
 Предоставените от мен данни са пълни, точни и актуални.
 Запознат/а съм с правото си да оттегля съгласието си за обработване на личните ми
данни частично или изцяло по всяко време, както и за упражняване на „правото да
бъда забравен“, които заедно с другите ми права за информация, достъп до лични
данни, възражение и защита като субект на данни, мога да упражня с писмено
заявление до Фондацията, което може да бъде подадено на следния имейл адрес:
office@foundation-ei.com, включително по традиционна поща.
КАТЕГОРИИ ЛИЧНА ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ:
Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата);
Данни за контакт (телефон, имейл);
Данни за образование и професионална заетост;
Данни за фактуриране и за счетоводни цели.
☐ Възпроизвеждане на образ със снимка, съобразно Политиката за поверителност.
☐ Давам изричното си съгласие личните ми данни за контакт да бъдат обработвани
от Фондацията за изпращане на актуална информация за дейностите на Фондацията,
както и с цел популяризиране и подобряване на дейностите, включително чрез
периодично изпращане на бюлетин/нюзлетър, провеждане на информационни
кампании, проучвания, интервюта и анкети.
☐ Давам изричното си съгласие предоставените от мен данни да бъдат
възпроизвеждани електронно или на хартия и да бъдат използвани от
администратора за създаване на ново съдържание в собствени бази данни,
устройства и уеб сайтове, които могат да се предоставят на други членове и
партньори на организацията за създаване на контактна мрежа и презентационни
материали с цел популяризиране инициативите на Фондацията.
Дата ………………..

Декларатор: ………………..

