
dibla.com | Професионална платформа за интериорен и продуктов дизайн  

 
 

          

Dibla.com |професионална платформа за интериорен и продуктов дизайн в България 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ 
 

Подписан/ият/ата…………………………………………………………………………………………….., (с 
контактна информация за кореспонденция: имейл адрес: …………………………………………, 
телефонен номенр: …………………………………………………………) във връзка с участието ми в 
конкурс „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP”, организиран от платформата DIBLA.COM 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

- съм запознат/а с условията и реда за участие в конкурсa „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP“ 
и с подписването на този документ се съгласявам с тях; 

- отговарям на всички условия за участие в конкурса „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP“; 
- аз съм автор на идейния проект за серия мебели и аксесоари за „Barber Shop“, с който 

участвам в конкурса „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP“. Проектът е изработен изцяло от мен; 
- давам съгласието си проектът, с който участвам в конкурса „ZUCCA DESIGN BARBER 

SHOP“, както целия, така и всички негови отделни части, включително и приложенията, да 
бъдат включени в конкурса и широко публикувани. 

- трети страни нямат претенции по отношение на авторските права, както върху целия 
проект, така и върху негови отделни части; 

- организаторите на конкурса, не носят, каквато и да е отговорност за неуредени авторски 
права и други правно-професионални противоречия между мен и други автори и/или трети 
страни във връзка с представения от мен проект, с който участвам в конкурса „ZUCCA DESIGN 
BARBER SHOP“;   

- съм съгласен проектa ми да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да 
предявявам претенции във връзка с авторските и сродните им права в тази връзка и без да 
ми се дължи възнаграждение за това; 

- проектa, с който участвам в конкурса „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP“, както целия, така и 
всички негови отделни части, включително и приложенията, се считат за изключителна 
собственост на организатора на конкурса, и не могат да бъдат предоставяни на трети лица 
или разпространявани, по какъвто и да било начин без изричното му предварително писмено 
съгласие; 

- с участието си в конкурса „ZUCCA DESIGN BARBER SHOP“ се съгласявам, че предоставям 
личните си данни доброволно. Давам изричното си съгласие, организаторите да обработва 
предоставените от мен лични данни за нуждите на конкурса, както и се съгласявам, че 
имената ми биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео 
материали на организаторите, без те да ми дължат възнаграждение за това. Запознат съм с 
обстоятелството, че организаторите изпълняват ролята на администратор на лични данни и 
имат право да обработват и съхраняват предоставените лични данни в съответствие със 
Закона за защита на личните данни и приложимите норми на 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) (ОВ, 
L 119/1 от 4 май 2016 г.) 
 
        
 
 

ДЕКЛАРАТОР: ………………………………………… 
                                /………………………………………..……………………………………/ 
        три имена и подпис 
 


