Декларация за обработване и съхранение на личните данни
за маркетинг цели
С настоящата декларация, заявявам че:
1. Давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие в
съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни,
както и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на „КРЕДИТ
ИНС" АД с ЕИК 205997727, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар
Борис III" № 19, вх. В, ет. 1, ап.6 („Дружеството”), в качеството му на Администратор
на лични данни, да обработва моите лични данни по всички допустими от
приложимото законодателство начини, включително чрез осъществяване на връзка чрез
предоставения от мен телефонен номер и имейл адрес за целите на директния
маркетинг. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични
данни, така и за такива, събрани и/или получени от „КРЕДИТ ИНС" АД в изпълнение
на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с
информация.
2. Съм запознат/а с категориите лични данни, които „КРЕДИТ ИНС" АД ще
обработва за мен с оглед извършване на дейности, свързани с директен маркетинг и
изпращане на рекламни съобщения, а именно лични данни относно: - Физическа
идентичност: три имена, ЕГН, адрес (включително имейл адрес), паспортни данни,
месторождение, телефон, 1Р адрес, други; - Икономическа идентичност: номер на
банкова сметка, задължения към други банкови или финансови институции, видове
ползвани кредитни продукти, финансово състояние, други; - Социална идентичност:
образование, трудова дейност, трудов стаж, вид заетост, други; - Други: вид на
използваното техническо средство, цел на кредита, други.
3.Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация,
да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД за
следните цели:
- Директен маркетинг - съгласен съм да получавам рекламни материали, новини и друга
подобна информация относно продукти и кампании на Кредитодателя, която да се
изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми се съобщава на посочения от
мен телефонен номер (чрез обаждане или 5М5).
- Съгласен/а съм проведените разговори на посочения от мен телефонен номер да бъдат
записвани от „„КРЕДИТ ИНС" АД.
4. Запознат съм с правата ми по чл. 34а от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
във връзка с използването на личните ми данни, както и за правото ми на достъп и
коригиране на същите, като правото ми на достъп и другите права по ЗЗЛД се
осъществяват с писмено заявление до „КРЕДИТ ИНС" АД, подписано от мен или
изрично упълномощено от мен лице, и подадено до адреса по седалището на

Дружеството в : гр. София, бул. "Цар Борис III" № 19, вх. В, ет. 1, ап.6 или на имейли:
contacts@creditins.bg или info@creditins.bg;
5.Цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям
доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да
бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата
декларация, за целите,
изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за
предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор
с мен.
6. Съм запознат/а с правото ми на последващо оттегляне на съгласието за обработване
на личните ми данни, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на
имейл в свободен текст на contacts@creditins.bg или info@creditins.bg или на хартиен
носител на адреса по седалището на Дружеството в гр гр. София, бул. "Цар Борис III"
№ 19, вх. В, ет. 1, ап.6
7. Валидността на предоставеното от мен съгласие по силата на настоящата декларация
е 5 (пет) години от датата на предоставянето му. В случай, че кандидатствам за
потребителски кредит, след изтичането на тези пет години, следва да обновя
предоставените от мен съгласия.

