СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
подаден от физическо или юридическо лице в офис на „ Нелбо“ ЕАД
Долуподписаният/ната .........................................................................................................................
с аб.номер......................................

 В качеството си на подател от собствено име
 В качеството си на упълномощен представител на …………………………………
Съгласен съм да се ползват следните канали за комуникация /вярното се отбелязва/:
ел. поща:.............................................................................................................….
тел:......................................................................................................................…..
SMS:..................................................................................................................…...
Пощенски адрес:..................................................................................................….

 ДА
 ДА
 ДА
 ДА

 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ

Съгласен/на съм да предоставя вписаните лични данни, съдържащи се в подадена от мен - заявка за услуга
/ продукт / жалба/ заявление/ изявление/ съобщение/ писмо и/или друг документ към „Нелбо“ ЕАД, със седалище и
адрес на управление гр. София ул. Тинтява 15 и адрес за кореспондения: гр. София ул. Хайдушка гора 58, вписано
по Закона за търговския регистър с ЕИК 175367099, във връзка със следните цели на обработването:
Цел – заявка за услуга/ заявка за продукт/ жалба/ заявление/ изявление/ съобщение/ писмо/ документ,
неговото последващо процедиране и извършване на всички правомощия на Нелбо ЕАД за реализиране на
заявеното, в това число – регистриране и насочване;
С посочването на отговор "ДА" се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани за съответните цели.
Посочените данни за комуникация могат да бъдат променяни при подаване на заявление към Нелбо ЕАД,
за което не е нужно подписване на ново съгласие или промяна на съгласие.
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, като предоставянето на
продукти и услуги, включително изпълнение на действащи договори и/или нормативни задължения с/на Нелбо
ЕАД, не е поставено в зависимост от наличието на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразноста на
обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттгелено.
Информиран/а съм за правото си за подаване за подаване на жалба до надзорен орган – Комисия за
защита на личните данни за Република България.
Информиран/а съм, че при условие, че по обективни причини заявлението не може да се процедира от „
Нелбо“ ЕАД ще бъде препратено по компетентност – служебно до съответния компетентен орган при спазване на
закона.
Информиран/а съм, че предоставянето на лични данни се изисква за изпълнение на нормативни задължения
на дружеството и/или за изпълнение на заявената услуга/заявения продукт.
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратова достъп до/ коригиране или изтриване на
личните ми данни или ограничаване на обработването им, когато има основание за това, за правото да направя
възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Известно ми е, че при непредоставянего на горепосочените лични данни, от моя страна, ще се
възпрепятства приемането, процедирането и реализиране на заявеното.
Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, по отношение на лични данни.
Срокът за съхранение на предоставените лични данни е в зависимост от целта и e изрично дефиниран в
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕЛБО ЕАД.
Данните се обработват от Нелбо ЕАД в съотвествие с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕЛБО ЕАД .
Координати за връзка с длъжносто лице по защита на личните данни: гр. София ул. Хайдушка гора 58, тел:
02 969 12 24; Анна Николова; office@nelbo.com

Дата .............................

Подпис: ............................

