ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие относно обработване на лични данни
Долуподписаният/ната,

Три имена
E-mail
Телефон
С настоящата декларация, в изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително,
доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни,

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Давам изричното си съгласие в съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни, както и чл. 4, ал. 1,
т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на „КОНТРОЛ 94“ ООД, ЕИК: 104010039, гр. Горна
Оряховица, ул. „Младост“ № 2 („Дружеството“), в качеството му на Администратор на лични данни, да
обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, с автоматични
или други средства, като съм информиран/а своевременно и изчерпателно от посочения администратор за
логиката на всяко автоматизирано обработване на личните ми данни. Съгласието се отнася както за
предоставените пряко от мен мои лични данни, така и за такива, събрани и/или получени от Дружеството в
изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.
2. Декларирам, че съм запознат/а с категориите лични данни, които Дружеството обработва за мен, а
именно лични данни относно:
 Физическа идентичност:
o Три имена;
o Е-мейл адрес;
o Телефонен номер.
3. Декларирам, че съм запознат/а със срока на съхранение на предоставените от мен лични данни и се
съгласявам с него, който е именно: 10 (десет) години.
4. Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на категориите
лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „Младост“ № 2 или e-mail адрес: kontrol94@abv.bg, а именно:
 Правото ми да възразя срещу обработването на горепосочените ми лични данни или срещу
предоставянето им на трети лица;
 Правото ми на достъп до горепосочените ми лични данни и правото ми да заявя пред Дружеството
заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на
електронен носител;
 Правото ми на преносимост на горепосочените ми лични данни от Дружеството на друг администратор.
5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям
доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани,
съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като
съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да
сключи договор с мен.
6. Декларирам, че съм запознат/а, че винаги мога да осъществя контакт с дружеството на следния e-mail
адрес: kontrol94@abv.bg и в рамките на регламентираното работно време (08:00 ч. ÷ 16:30 ч.) посредством
стационарен телефонен номер: +359 618 21984.
7. Декларирам, че съм запознат/а с правото ми на последващо оттегляне на съгласието за обработване на
личните ми данни, дадено по силата на настоящата декларация.
8. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да подам жалба до Комисия за защита на личните данни
(КЗЛД) или до компетентния български съд в случай на неправомерно използване на моите лични данни.

Дата: …………… 20….. г.

Декларатор: …………………………
/Подпис/

