
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаният/та………………………………………………………………………….., 

е-mail: …………….……………………………………………………………………………,

с адрес:……………..……………………..................................................................................,

представляващ ............................................................................................................................

С ЕИК ..........................................................................................................................................

С ПОДПИСВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗАЯВЯВАМ,
ЧЕ: 

1. Предоставям на “УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН” ЕООД с ЕИК 203239235, гр. София
1463, р-н Триадица, ул. ГУРГУЛЯТ No 27 („Дружеството“) информацията за себе си,
представляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент
относно защитата на данните) („Регламента“) а именно: трите ми имена, е-mail, адрес,
работодател, телефон, снимка които данни ще бъдат обработвани от Дружеството за
целите на директния маркетинг. 

2.  Уведомен/а  съм,  че  предоставените  от  мен лични данни и информация  могат  да
бъдат предоставяни и/или разкривани от Дружеството, когато това предоставяне и/или
разкриване се изисква по закон и/или при необходимост на трети лица – държавни и др.
органи,  институции  и  ведомства,  при  спазване  на  приложимото  законодателство  за
защита на личните данни. 

3.  С  отбелязване  на  полетата  по-долу  давам  моето  свободно  изразено,  конкретно,
информирано и недвусмислено съгласие по смисъла на чл.  4,  т.  11 от Регламента и
съгласие за получаване на търговски съобщения съгласно чл. 6, ал. 4 във вр. с ал. 1 от
ЗЕТ  (Закон  за  електронната  търговия)  на  Дружеството,  в  качеството  му  на
администратор на лични данни, да съхранява, обработва и използва предоставените от
мен лични данни за целите посочени по-долу, както и да качва информация за мен на
сайта си. Мога да оттегля моето съгласие по тази т. 3 (или съответно част от него) по

всяко  време,  с  подаване  на  заявление  за  това  в  свободна  форма  до  “УЧИЛИЩЕ
ПОСЛУШЕН”  ЕООД  с  ЕИК  203239235,  гр.  София  1463,  р-н  Триадица,  ул.
ГУРГУЛЯТ No 27 или по имейл info@poslushen.com , на вниманието на отговорника по
лични данни в дружеството. 

• Желая  да  получавам  информация  относно  индивидуалните  ПРОЕКТИ  на
Дружеството и промяна на Общите условия на Дружеството: 

• Да • Не 

• Желая  да  получавам  рекламни  материали,  свързани  с  празнични  кампании  на
Дружеството: 

• Да • Не 

mailto:info@poslushen.com


• Желая да получавам информация и новости относно съществуващи и нови продукти
на Дружеството: 

• Да • Не 

• Желая да получавам информация за отстъпки и специални оферти за клиенти: 

• Да • Не 

• Желая да получавам информационни бюлетини: 

• Да • Не 

Изпращайте ми електронна информация на следния е-мейл адрес: 

……………………………………………………………………………..…………………

Изпращайте ми печатна информация на следния адрес:

 …………………………………………………………………………………………………

гр.София  ДЕКЛАРАТОР:  ______________________
дата: _____________г. 

(подпис)


