Д Е К Л А Р А Ц И Я - СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679
Аз, долуподписаният.………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/изписват се данните на клиента/потребителя, вкл.ЕГН/, на основание чл. 7 от Регламент (ЕС)
2016/679, декларирам че:
Съм съгласен/на личните ми данни да бъдат обработвани от страна на
1.
администратора
……………………………........................................................................................
.................................................................................................................
(посочват се точните данни на администратора), за срок от ……………………………………………
(посочва се конкретен срок на съгласието)

2. Съм съгласен/на обработването на личните ми данни да бъде извършвано
само
и
единствено
за
следните
цели,
а
именно:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се точно и конкретно целите на обработката-например за изпълнението на конкретна услуга, за
изпълнението на търговски договор, за статистически цели, маркетингови цели, изследователски цели и
др.)

3. Съгласието си за обработка на личните ми данни съм дал/а свободно,
конкретно за целите, които съм посочил/а в т. 2 по-горе, и на базата на
предоставена от страна на администратора минимално необходима
информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от
Регламент (ЕС) 2016/679.
4.

□

съм /

□

не съм

/отбележете

избраното от вас решение/

предоставил на

администратора за обработка специална категория лични данни, съгласно
дефиницията на чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
5.

□ съм /□ не съм

/отбележете избраното от вас решение/

съгласен администраторът

да предоставя предадените от мен лични данни за обработка на трети лица,
извън предвидените законови възможности за това.
6.

□

давам /

□

не давам

/отбележете избраното от вас решение/

съгласие личните

ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
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7.

□

давам/

□

не давам

/отбележете избраното от вас решение/

съгласие личните

ми данни да бъдат използвани за целите на вземане на решение, което се
основава на автоматизирано обработване, включително профилиране.
8. Съм информиран/а относно правото ми да оттегля даденото от мен
съгласие за обработка на личните ми данни по всяко време, съобразно чл. 7,
пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Дата: ………………. год.

Декларатор:
(…………………………………)

2

