СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
До
„ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202992408,
гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 31, вх. А, ет. 2, ап. 4
С настоящото декларирам, че давам съгласие на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК
202992408 в качеството му на администратор на лични данни, чрез управителя си да обработва
мои лични данни, във връзка с предоставяните от него услуги, както следва:
I. Лични данни, които ще бъдат съхранявани и обработвани:
1. Данни за физическата ми идентичност:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Име;
Презиме;
Фамилия;
Адрес;
ЕГН;
Електронна поща.

Информиран съм, че данните за физическата ми идентичност могат да бъдат използвани при
необходимост от контакт с мен.
2. Данни за социалната ми идентичност:
1) Работен статус;
2) Професия.
3. Данни за семейната ми идентичност:
1) Семеен статус.
4. Данни за икономическата ми идентичност:
1)
2)
3)
4)
5)

Месечния ми доход;
Наличието на дължими от мен заеми;
Редовността на обслужване на дължимите от мен заеми;
Размера на искания кредит;
Период на изплащане на искания кредит.

5. Други данни, генерирани след регистрация ми, при използване на уебсайта:
1) Клиентските ми данни за услуги. Те включват данни за одобрение или неодобрение за
предоставяне на заем от наши партньори;
2) История на контакти с мен. Тя включва данни за запитвания, жалби или искания, отправяни
от мен до „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД;

3) История на достъп до профила ми. Тя включва дата на достъп до профила ми. I.P адрес,
чрез който е осъществен достъпът до профила ми, както и основанието за достъп до
профила ми.
4) История на профила ми. Тя включва всяка промяна на данните по профила ми, лично от
мен.
Наясно съм, че данните по настоящата точка 5 се генерират в процеса на използване на уебсайта
от мен или при предоставяне на услуги от уебсайта.
II. Цел на съхранение и обработване на личните ми данни:
1. Данни за физическата ми идентичност:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Име;
Презиме;
Фамилия;
Адрес;
ЕГН;
Електронна поща.

Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е идентификацията ми от страна на
партньорите на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, както и осъществяването на контакт с мен, при
необходимост, от страна на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД или негови партньори.
2. Данни за социалната ми идентичност:
1) Работен статус;
2) Професия.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е осъществяването на подробен анализ,
от страна на партньорите на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, при разглеждане на заявката ми за
кредит.
3. Данни за семейната ми идентичност:
1) Семеен статус.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е осъществяването на подробен анализ,
от страна на партньорите на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, при разглеждане на заявката ми за
кредит.
4. Данни за икономическата ми идентичност:
1)
2)
3)
4)
5)

Месечния ми доход;
Наличието на дължими от мен заеми;
Редовността на обслужване на дължимите от мен заеми.
Размера на искания кредит;
Период на изплащане на искания кредит.

Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е осъществяването на подробен анализ,
от страна на партньорите на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, при разглеждане на заявката ми за
кредит.
5. Други данни, генерирани след регистрация ми, при използване на уебсайта:
1) Клиентските ми данни за услуги. Те включват данни за одобрение или неодобрение за
предоставяне на заем от наши партньори;
2) История на контакти с мен. Тя включва данни за запитвания, жалби или искания, отправяни
от мен до „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД;
3) История на достъп до профила ми. Тя включва дата на достъп до профила ми. I.P адрес,
чрез който е осъществен достъпът до профила ми, както и основанието за достъп до
профила ми.
4) История на профила ми. Тя включва всяка промяна на данните по профила ми, лично от
мен.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни, съгласно буква а) е предоставяне на
възможност на партньорите на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД да разграничават разгледани
заявки от неразгледани такива, както и преразглеждане на вече отхвърлени заявки.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни, съгласно буква б) е предоставяне на покачествено и ефективно обслужване от страна на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, във връзка с
предоставяните от него услуги, включително подобрения или отстраняване на дефекти в уебсайта.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни, съгласно буква в) е сигурност на
профила ми и защитата му от използване от трети лица. Чрез съхранение и обработката на тези
данни, имам възможност да проследя и идентифицирам достъп до профила ми, който не е
извършен от мен.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни, съгласно буква г) е сигурност на
профила ми и защитата му от използване от трети лица. Чрез съхранение и обработката на тези
данни, имам възможност да проследя и идентифицирам промени по профила ми, който не са
извършени от мен.
Общата цел на съхранението и обработката на всички лични данни, описани по-горе е
предоставяне на качествена и ефективна услуга от страна на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД,
която услуга се обективира в продажбата на личните ми данни на партньори на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС
МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД.
Мога да оттегля моето съгласие по всяко време, чрез влизане в профила ми и предприемане на
следните действия:
1) Да закрие профила си от бутона: Изтриване на профил
Информиран съм, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността
на обработването, основано на даденото сега съгласие, до момента на оттеглянето му.
Декларирам, че предоставените от мен данни са точни към датата на подаване.

Съгласен съм „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД да обработва горепосочените ми лични
данни.
С настоящото декларирам, че давам съгласие на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК
202992408 в качеството му на администратор на лични данни, чрез управителя си да обработва
мои лични данни, във връзка с осъществяването на директен маркетинг, както следва:
I. Лични данни, които ще бъдат съхранявани и обработвани:
1. Данни за физическата ми идентичност:
1) Електронна поща.
II. Цел на съхранение и обработване на личните ми данни:
1. Данни за физическата ми идентичност:
1) Електронна поща.
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е изпращане на новини, промоции,
както и други търговски съобщения, свързани с дейността на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД.
Мога да оттегля моето съгласие по всяко време, чрез влизане в профила ми и предприемане на
следните действия:
1) Да отегли съгласието си от бутона: Премахване на маркетинг
Информиран съм, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността
на обработването, основано на даденото сега съгласие, до момента на оттеглянето му.
Декларирам, че предоставените от мен данни са точни към датата на подаване.
Съгласен съм „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД да обработва горепосочените ми лични
данни за целите на директен маркетинг.
С настоящото декларирам, че давам съгласие на „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК
202992408 в качеството му на администратор на лични данни, чрез управителя си да обработва
мои лични данни, във връзка със създаването на информационен масив от база данни на клиенти,
с цел последващата ѝ продажба, както следва:
I. Лични данни, които ще бъдат съхранявани и обработвани:
1. Данни за физическата ми идентичност:
7) Име;
7) Презиме;
8) Фамилия;

9) Адрес;
10) ЕГН;
11) Електронна поща.
2. Данни за социалната ми идентичност:
3) Работен статус;
3) Професия.
3. Данни за семейната ми идентичност:
2) Семеен статус.
II. Цел на съхранение и обработване на личните ми данни:
Целта на съхранение и обработка на горните лични данни е създаване и последваща продажба на
информационен масив на клиенти, от страна „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, който
информационен масив ще включва горепосочените мои лични данни
Мога да оттегля моето съгласие по всяко време, чрез влизане в профила ми и предприемане на
следните действия:
1) Да закрие профила си от бутона: Изтриване на профил
Информиран съм, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността
на обработването, включително продажбата на информационния масив, основано на даденото
сега съгласие, до момента на оттеглянето му.
Декларирам, че предоставените от мен данни са точни към датата на подаване.
Съгласен съм „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД да обработва горепосочените ми лични
данни, във връзка с създаването и последващата продажба на информационен масив.

