
EUROCLUBWOMEN 
Association of Businesswomen – Yambol 

 

 
 

8600 Yambol, №1 Rakovski str., Tel. +359 46 662939, Fax +359 46 665011 

Е-mail:  eu_woman@abv.bg 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО No 

 

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОКЛУБ ЖЕНА 

 

ОТ: 

ИМЕ: ____________________________________________________ 

МЕЙЛ: ____________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН: ____________________________________________________ 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДАННИ: 

РАБОТНО МЯСТО: ____________________________________________________ 

ПОЗИЦИЯ: ____________________________________________________ 

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 

С НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ИЗЯВЯВАМ ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДА ПРИЕТ/А ЗА ЧЛЕН 
НА СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА”. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН(НА) С УСТАВА НА „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” И МОЛЯ 
ДА БЪДА ПРИЕТ(А) ЗА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА ТОВА СДРУЖЕНИЕ. 

 

 ДАТА:_________                                                     С УВАЖЕНИЕ:___________________ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за съгласие за обработване на лични данни 

 
 
Долуподписаната/ият ………………………………………………………………………………………………………………………  
(Име и фамилия)  
 
в качеството си на физическо лице член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА:  
 
1. Предоставям личните си данни доброволно на Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА в качеството му на 
администратор на данни и давам изричното си съгласие за събирането, обработването и съхранението 
на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и с Политиката за защита на 
личните данни на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА.   

2. Съгласен/а съм предоставените от мен данни да бъдат използвани за: 

 • кореспонденция с мен свързана с текущата дейност на Сдружението;   

• предоставяне на услугите достъпни за членовете на Сдружението, включително организиране и 
провеждане на мероприятия;  

• събиране, обработка и разпространени на данни свързани с членската маса и дейността на 
Сдружението, включително подготовка на статистически данни и провеждане на анкети;  

• за целите на финансово-счетоводната дейност и данъчното отчитане на Сдружението.  
 
3. Декларирам, че съм запознат/а с категориите лични данни, които Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА 
обработва за целите посочени в т.2, а именно:  

• име, фамилия, рождена дата, телефон, имейл, професия, работно място, снимка,  

• други данни, които съм предоставил/а при подаването на заявлението ми за членство.  
 
4. Декларирам, че предоставените от мен данни са точни, верни и актуални.  
 
5. Запознат/а съм с правото си да поискам изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) 
и/или коригиране на предоставените от мен лични данни или на част от тях, като писмено изпратя 
искане до ЕВРОКЛУБ ЖЕНА на следния имейл адрес: eu_woman@abv.bg 
  
6. Запознат/а съм с правото си да поискам информация от ЕВРОКЛУБ ЖЕНА за конкретния вид на 
съхраняваните лични данни отнасящи се до мен, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и 
лицата или категориите лица, които имат достъп до тях, като писмено изпратя искане до ЕВРОКЛУБ 
ЖЕНА на следния имейл адрес: eu_woman@abv.bg 
 
7. Давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни за съхранение и обработка за 
целите на директния маркетинг и по-конкретно за целите, посочени в т.2, на трети лица - други 
администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство.  
 
8. Запознат/а съм, че ЕВРОКЛУБ ЖЕНА съхранява предоставените от мен лични данни за срока на 
продължителността на членството ми в ЕВРОКЛУБ ЖЕНА или до поискване за изричното им заличаване.   
 

Дата ………………..                                                                                                 Декларатор: ……………….. (подпис) 
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Информация за членство  
 
Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител 

на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението. 

Кандидатът подава през Председателя на Управителния съвет до Управителния съвет: 

 Заявление за членство (по образец);  

 Мотивация за участие в свободен текст; 

Подписано и заверено с подпис заявление за членство можете да изпратите на имейл 

еu_woman@abv.bg , за да бъде представено от Председателя на Управителния съвет на 

следващата среща на Управителния съвет. 

Управителният съвет има редовна среща 1 път месечно. 

 На приетите членове се издава документ за членство, утвърден от Управителния съвет. 

Членският внос е годишен и е както следва:  
 
100,00 лева - за физическо лице;  
150,00 лева - за юридическо лице.  
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