Декларация за обработване и съхранение на личните данни за
целите на директния маркетинг
Декларирам, че съм съгласен „КРЕДИТО“ ООД, с ЕИК 204554530, със
седалище: гр. София 1000, район Триадица, бул. „Гоце Делчев“ № 100,
Бизнес сграда „ Азимут“, ет. 5, наричано на кратко „Дружеството“, в
качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон
за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Регламент
(ЕС) 2016/679), да обработва и съхранява предоставените от мен данни
за следните цели:
1. Съгласен съм “Кредито“ ООД да събира, използва и споделя
личните ми данни, за да ми предоставя рекламна информация,
относно продукти и услуги, които Дружеството счита, че могат да
представляват интерес за мен.
1.1.
За целите на директния маркетинг
1.2.
За предлагане на стоки и услуги на Дружеството по поща, на
електронен адрес, по телефон или по друг директен начин
1.3.
За статистически проучвания и анализи на Дружеството за
маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски
съобщения и други, във връзка с услугите на Дружеството)
2. Съгласен съм Дружеството да събира, използва и споделя личните
ми данни във връзка с негови продукти и услуги, включително актуални
промоции и нови продукти и услуги.
3. Уведомен/a съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си,
което ще има за последица, че “Кредито“ ООД няма да може повече да
обработва тези категории лични данни за посочените цели.
4. Уведомен/а съм, че по всяко време мога да поискам коригиране и
допълване на предоставените от мен лични данни, заличаване
(изтриване) или блокиране личните ми данни, обработването на които
не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
5. Уведомен/a съм, че Дружеството следва да уведоми трети лица, на
които е предоставило мои лични данни за корекциите по предходната
точка.

6. Уведомен/а съм, че имам право да възразя срещу последващо
обработване на личните ми данни, при наличие на законово основание
за това.
7. Уведомен/a съм, че адресът за достъп до личните ми данни е следния:
гр. София 1000, район Триадица, бул. „Гоце Делчев“ № 100, Бизнес
сграда „ Азимут“, ет. 5.
8. Уведомен/а съм, че правата по т. 3 до т. 6 мога да упражня чрез
подаване на писмено заявление на посочения по-горе адрес или на
следния адрес на електронна поща, dpo@credito.bg, лично или от
изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено
пълномощно, като срокът за отговор на Дружеството е до 60 дни от
получаване на искането.
9. Уведомен/a съм, че мога да науча повече относно това как “Кредито“
ООД защитава личните ми данни и правата във връзка с тях на следния
адрес: гр. София 1000, район Триадица, бул. „Гоце Делчев“ № 100, Бизнес
сграда „ Азимут“, ет. 5.
10. Информиран/а съм, че контактите на Длъжностното лице по защита
на личните данни в Дружеството са: dpo@credito.bg, +359883211385,
„ПРОЕЛ“ ООД
11. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или
административен ред.
12. Информиран/а съм, че при евентуално нарушение на сигурността на
личните ми данни следва да бъда уведомен, като следва да ми бъде
разяснено естеството на нарушението, какви мерки са предприети за
защита на данните ми, както и дали е сезиран контролния орган.
13. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе в тази
декларация права имам правото на жалба до Комисията за защита на
личните данни с адрес: гр. София 1572, бул.“Професор Цветан Лазаров“
№ 2.

