СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НЕЛБО АД
Вашият телефонен номер и ел. адрес представляват „лични данни“ по смисъла на европейско и българско
законодателство.
Посочените данни за комуникация могат да бъдат променяни при подаване на заявление към Нелбо АД, за
което не е нужно подписване на ново съгласие или промяна на съгласие.
Предоставянето на продукти и услуги, включително изпълнение на действащи договори и/или нормативни
задължения с/на Нелбо АД, не е поставено в зависимост от наличието на съгласие.
Във връзка с предоставените данни за контакт, Вие сте субектът на данните и имате следните права: право
на достъп; право коригиране в случай на неточност или необходимост от актуализация; право на искане на
блокиране или ограничаване на обработката; право на искане за изтриване; право на възражение срещу об работването за целите на директен маркетинг; право на жалба до надзорен орган - Комисията за защита на
личните данни.
Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с изявление в свободен текст. Оттеглянето на съгласието Ви за целите, за които сте го дали, няма да се отрази върху извършването на услугата дялово разпре деление, но Нелбо АД, няма да има основание да продължи да съхранява и обработва предоставените телефон и/или имейл. Съгласието да ползваме имейл и/или телефон е предпочитан избор за комуникация. От теглянето не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттег лено.
Срокът за съхранение на предоставените данни за контакт е до прекратяване на взаимоотношенията Ви с
Нелбо АД или до подаване искане за изтриване, блокиране, ограничаване.
Вашите лични данни законосъобразно и добросъвестно. Дружеството не предоставя данните Ви за контакт
на трети лица. За повече информация: Политика за поверителност и защита на лични данни на Нелбо АД
на адрес: www.nelbo.com.
Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: гр. София, ул. Хайдушка гора №58,
тел: 02 969 12 24; office@nelbo.com.

Долуподписаният/ната ...............................................................................................................................
Aб.номер.....................................

□ В качеството си на подател от собствено име
□ В качеството си на упълномощен представител на ………………………………………………
С посочването на отговор "ДА" се съгласявам данните за контакт да бъдат обработвани за
отбелязаните цели:


Известяване за датите на отчет на уреди за дялово разпределение



Изпращане на отговор/документация във връзка с жалба/искане/заявление



Изпращане на информация, за дялово разпределение на топлинна енергия



Изпращане на фактура за стоки и/или услуги

□ ДА
□ ДА
□ ДА
□ ДА

□ НЕ
□ НЕ
□ НЕ
□ НЕ

Съгласен/а съм Нелбо АД да използва сл. канал за комуникация:
ел. поща:.........................................................................................
тел:..................................................................................................

Дата .............................

Подпис: ............................

