ИНОВЕКС Машинъри ЕООД
бул.Ботевградско шосе 316
1839 София
тел: 02.8411100 факс:02.8411101
e-mail: info@inovex.bg, www.inovex.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ*
Подписаният: .......................................................................................................................
(трите имена)

Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие групата компании ИНОВЕКС
Машинъри ЕООД, ИНОВЕКС Сервиз ЕООД, ИНОВЕКС Груп ЕООД, ИНОВЕКС ЕООД, ФАРМИКС
ЕООД и ГРАНДИС ЕООД да обработват личните ми данни чрез автоматизирани системи
и/или на хартия с цели, които може да включват:
• Данни, които давам, когато се регистрирам, за да използвате вашите услуги;
• Данни, които споделям с вас, когато говорим по телефона;
• Данни, които изпращам в имейли или писма до вас;
• Данни във връзка с мое участие във ваши промоции или събития;
• Данни, които изпращам към вас под формата на обратна връзка.
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, могат
да включват:
• Данни за самоличността ми – име и дата на раждане (ако съм предоставил/а такива);
• Данни за компанията, която представлявам;
• Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;
• Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;
• Данни за транзакциите – подробности за плащанията и други подробности за услугите, които
съм закупил/а от вас;
• Маркетингови и комуникационни данни – моите предпочитания при получаване на маркетингови
съобщения от вас, както и моите комуникационни предпочитания.
- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от 5 г.;
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право “да бъда забравен”);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или
по подобен начин ме засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били
нарушени.

Декларатор:..................................

Дата:.......................................

(подпис)

Имена:...................................................................................................................................

* Тази декларация е необходимо да се попълни собственоръчно, когато администраторът се нуждае от изричното
съгласие на субекта на данните за тяхното обработване. Текстът е съобразен с изискванията за валидност на
съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) и Насоките на Работната група по чл. 29.

www.inovex.bg

