Условия за участие в
ТРАДИЦИОННИЯ ФОТОКОНКУРС ЗА ДЕЦА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2019
г. В МБАЛ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”АД – СЛИВЕН
Фотоконкурсът се организира от МБАЛ”д-Р Иван Селимински –
Сливен”АД. Избрани снимки само на новородени деца в лечебното
заведение през 2019 г. ще бъдат включени в изданието на Годишен
календар за 2020 год. на Отделенията по неонатология и акушерство и
гинекология.
Фотоконкурсът „Бебетата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински"- Сливен
стартира за първи път през 2010 година и това е десетото му издание.
Родителите, които желаят да заявят участие на своите деца, родени
през 2019 г. в МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”-Сливен, задължително
предоставят следната информация:
1. Попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие във
връзка с разпоредбите на Закона за защита на личните данни,
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните) и Политиката за защита на данните на лечебното заведение.
Декларацияга може да бъде изтеглена от сайта на болницата:
http://mbal.sliven.net/ или да се получи в кабинет ”Деловодство” на
МБАЛ. Подаването на декларацията трябва да се извърши в срок до 7
дни от изпращане на снимката с данни на детето. Декларациите се
завеждат под входящ номер в регистър.
2. Изпращат на e-mail: mbal.sl@iradeum.com: една снимка на детето
като името на файла съдържа името и фамилията на детето и неговата
дата на раждане. Сканирано копие на Декларация за информирано
съгласие попълнена и подписана от носещият родителска отговорност.
* Декларация за информирано съгласие попълнена и подписана от
носещия родителска отговорност, при невъзможност за сканиране,
може да бъде изпратена по пощата, с куриер или попълнена и подадена
на място в кабинет „Деловодство” на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”
на адрес:
гр.Сливен 8800, ул.”Христо Ботев” №1.
Фотоконкурсът започва от 14 декември 2019 г.
Снимки на новородените деца и Декларации за информирано съгласие
могат да се изпращат от 10 януари 2020 г. на e-mail:
mbal.sl@iradeum.com.

Гласуването за избор на бебе за всеки месец от годината ще се извърши
на 13 януари от комисия. Дванадесетте избрани снимки на новородени
в лечебното заведение ще бъдат публикувани в сайта на МБАЛ ”Д-р
Иван Селимински” – Сливен.
Връчване на наградите: 21 януари 2020 год. от 10.30 часа в малката
заседателна зала на болницата на адрес Сливен, ул.”Христо
Ботев”№1, Административен вход, ет.1.
Избраните деца във Фотоконкурса заедно с техните родители се
поканват за участие в тържество по тяхното награждаване,
организирано от ръководството на болницата, на което ще получат:
Специален
календар за 2020 г., CD със снимки от тържеството и много подаръци.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ФОТОКОНКУРСА
1. Снимки на голи деца не се допускат за участие и ще бъдат ИЗТРИТИ
при тяхното евентуално получаване.
2. Получените снимки на децата ще бъдат публикувани в сайта на
лечебното заведение до 10 януари 2020 г. при наличие на получена
Декларация за информирано съгласие.
3. Снимките, изпратени след 11 януари 2020 г. или при липсваща
Декларация за информирано съгласие ще бъдат ИЗТРИВАНИ.
4. Оценяването ще става по месеци.
5. Снимките, поставени в албума на фотоконкурса участват в
класирането.
6. След 13.01.2020 г. в албума на фотоконкурса ще останат
публикувани само снимките на избраните по месеци деца.
7. За истинността на конкурса в гласуването могат да участват майки,
заявили изрично желанието си. За целта молим, всички майки,
желаещи да участват в обработване на данните, да изпратят съобщение
с имена и телефон за връзка.
МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД обработва събраните данни
в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни,
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните) и Политиката за защита на данните.

