ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният __________________________________________________________________________
ЕГН: ______________________ личен адрес за кореспонденция _______________________________
_________________________________________________________________________________________
телефон за контакт ___________________________, синдикално дружество________________________
с настоящото
декларирам, че
1./ Приемам да ползвам сим карти, както следва:
Мобилен номер

Тарифен план

+Data / Tr.Unlimited / +SMS BG

за срок от 24 месеца, при условията на договор № _________________ между Синдикалната федерация на
служителите в МВР (СФСМВР) и „Българска телекомуникационна компания” АД (VIVACOM) и при
посочените по-долу условия.
2./ Приемам да бъда солидарно задължен със СФСМВР спрямо VIVACOM по отношение на задължението
за заплащане на всички дължими суми, във връзка с услугите, предоставяни по т.1.
3./ Запознат съм и приемам Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК” АД и
абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществената
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS, както условията на
договор № ________________________ между СФСМВР и VIVACOM и допълнително споразумение от
____________20______г. към него.
4./ Желая договорената с Виваком отстъпка по фактура да бъде превеждана по
сметка/ки______________________________, като индивидуален членски внос съгласно чл.34 от Устава на
СФСМВР
5./ Заявявам, че съм информиран, че част от данните, които предоставям, са лични данни и попадат под
специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Съгласен съм, че „БТК” АД може да събира и обработва, както и да
предоставя тези лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на
предоставяне на услугата по т. 1, като например за целите на събиране на дължимите от потребителя суми
към „БТК” АД. Предоставям личните си данни доброволно и давам съгласие, за да бъдат реализирани
правата и задълженията по договора, „БТК” АД да ги предоставя на компетентни държавни органи и
институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки,
кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, дистрибуторите на услуги на „БТК” АД, включително
партньорските дистрибуторски мрежи, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и
реализиране на правата и интересите ми на потребител, както и когато това е необходимо за реализиране на
правата и интересите на „БТК” АД, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора.
Приемам, че „БТК” АД не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от
кредитни или други институции за извършване на кредитна оценка.
6./ След изтичане срока от 24 месеца при условията на договор №___________________ между Синдикална
федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и „Българска телекомуникационна компания” АД
(VIVACOM) и при посочените по-горе условия, продължавам да бъда солидарно задължен със СФСМВР
спрямо Vivacom по отношение на задължението за заплащане на всички дължими суми, във връзка с
услугите, предоставяни по т.1. до изтичане на съответния договор.
Декларирам, че съм съгласен/на Сдружение Синдикална федерация на служителите в МВР, да съхранява и обработва личните ми данни, във
връзка с членството ми в СФСМВР, за всички дейности свързани със защитата на моите социални, икономически и трудови права, както и да
ги използва и предоставя на трети лица при реализиране на комуникационни, обучителни, информационни, социални, правни и
промоционални програми на СФСМВР, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на ЕС и Устава на
СФСМВР.
Запознат/а съм с: целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на достъп, заличаване и коригиране на събраните данни.
дата ......................

гр. .........................

ДЕКЛАРАТОР:............................................................

/име, фамилия и подпис/

___________________20 ____г.

ДЕКЛАРАТОР:_________________________

Гр.________________________

/ _________________________/
(подпис и фамилия)

