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ДЕКЛАРАЦИЯ
за даване или промяна
на съгласие
Електрохолд България ЕООД
ЕИК 131434768 | ИДЕНТ. № по ЗДДС BG 131434768 | адрес за кореспонденция: гр. София 1784, ул. „Цариградско шосе“ 159 |

Настоящата декларация за даване или промяна на съгласие е изготвена на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни.

Основни данни:
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Декларирам, че предоставям свободното си, информирано и недвусмислено съгласие „Електрохолд
България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България,гр. София 1784, Столична
община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 131434768, ИН по ЗДДС: BG 131434768, наричано за краткост
„АДМИНИСТРАТОР“ в качеството си на обработващ лични данни за нуждите на „Електроразпределителни
мрежи Запад“ АД и като администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни: ЕГН; клиентски номер;
данни за контакт – телефон, адрес, адрес на електронна поща и адрес за кореспонденция; възраст;
информация за изпълнението на договорите с АДМИНИСТРАТОРА; информация за типа и обема на
използваните услуги, предоставяни от АДМИНИСТРАТОРА; брой и вид Обекти и др. под., за целите на
директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг) като предлагане на други
стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на
допитвания, анкети и др. с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно
обхвата на конкретно даденото по-долу съгласие за целите, посочени в настоящата декларация. С посочване
на отговор „ДА“ се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани за съответните цели, така че да
получавам предложения за продукти и услуги, съобразени с моите потребности:

Проучване на нуждите и директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от АДМИНИСТРАТОРА:

☐ ДА

☐ НЕ

Проучване на нуждите и директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от други дружества на
групата ЕЛЕКТРОХОЛД в България:

☐ ДА

☐ НЕ

Проучване на нуждите и директен маркетинг на преференциални предложения, продукти и услуги,
предлагани от партньори* на АДМИНИСТРАТОРА:

☐ ДА

☐ НЕ

*Актуален списък с партньорите е публикуван на уебсайта на дружеството.

Обработка на информацията, възникваща в процеса по изпълнение на договорите с
АДМИНИСТРАТОРА, с цел анализ или предвиждане на предпочитанията към продукти и услуги:

☐ ДА

☐ НЕ

ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Давам съгласието си за използване на следните канали за комуникация*:

Електронна поща

☐ ДА

☐ НЕ

текущ имейл адрес

Телефон

нов имейл адрес

☐ ДА

☐ НЕ

текущ телефонен номер

SMS/MMS

нов телефонен номер

☐ ДА

☐ НЕ

текущ телефонен номер

По пощата

нов телефонен номер

☐ ДА

☐ НЕ

текущ адрес

нов адрес

Посочените детайли за комуникация могат да бъдат променяни при подаване на заявления към
АДМИНИСТРАТОРА в процеса по изпълнение на договора, за което не е необходимо подписването на нова
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪГЛАСИЕ.
Известно ми е, че имам право да променя или оттегля съгласието си по всяко време. Същевременно,
предоставянето на продукти и услуги, включително изпълнението на действащите договори с
АДМИНИСТРАТОРА, по какъвто и да е начин не е поставено в зависимост от наличието на съгласие.
Вашите лични данни ще бъдат обработвани за горепосочените цели и чрез каналите за комуникация, за които
сте дали Вашето информирано съгласие, за период от 3 (три) години след изтичането на последния Ви договор
с АДМИНИСТРАТОРА. В случай, че нямате действащ договор с АДМИНИСТРАТОРА, срокът за обработване на
Вашите лични данни е 3 (три) години от датата на подписване на настоящата Декларация.
АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва личните данни на физически лица съгласно ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА Електрохолд България“ ЕООД.

………………..
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