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Декларация за съгласие по закона за защита на
личните данни
1. Информиран/а съм, че с цел оценка на кредитоспособността ми е необходимо да предоставя
вярна и точна информация, изискани от „УСТОИ“ АД. Известно ми е, че ако „УСТОИ“ АД не може
да извърши нужните проверки и анализ поради непредоставяне на информация, е възможно
искането ми за кредит да бъде отказано. В тази връзка декларирам, че информацията и данните,
които съм предоставил в настоящото искане за кредит, са верни и точни.
2. В случай, че в настоящата форма съм въвел/а данни за съпруг/съпруга потвърждавам, че той/тя
е съгласен/а данните му/й да бъдат обработвани и проверявани за целите на разглеждане на
настоящото искане, включително и по начините, посочени в т.4 за целите на т.3 по-долу.,
3. Давам изричното си съгласие „УСТОИ“ АД да обработва, включително и чрез автоматични
средства, информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, предоставена доброволно от мен в настоящото искане за кредит, както и при
сключване и изпълнение на договора за кредит (ако такъв бъде сключен), за целите на: (i)
разглеждане, проверка, кредитна оценка и вземане на решение от „УСТОИ“ АД относно искания
кредит, (ii) изпълнение на договора за кредит (ако такъв бъде сключен) и актуализация на
оценката на кредитоспособността ми по време на действието му, както и (iii) предварително
одобрение и отправяне от „УСТОИ“ АД на предложение за сключване на договори за ползване на
други услуги и продукти. Запознат съм, че отказът за предоставяне на лични данни води до
служебен отказ на настоящото искане за кредит. Уведомен съм и изрично се съгласявам, че: (i)
„УСТОИ“ АД има право да изисква от мен и трети лица потвърждение на данните и информацията
от настоящото искане; (ii) имам право на достъп и право на коригиране на личните ми данни,
които мога да осъществя чрез писмено заявление до „УСТОИ“ АД; (iii) личните ми данни се
обработват от „УСТОИ“ АД с адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ №10, вх. А, ет. 1, в качеството
u на администратор на лични данни с Удостоверение № 15466. Уведомен съм и изрично се
съгласявам, че във връзка с изпълнение на своите задължения, „УСТОИ“ АД ще съхранява данните
съгласно настоящото искане в срок от най-малко 12 месеца след постигане на посочените цели
на обработване.
4. Давам изричното си съгласие и упълномощавам „УСТОИ“ АД да получава, събира и проверява,
включително и по електронен път, мои лични данни във всички регистри и бази данни, които са
създадени, поддържани и оперирани съгласно приложимото законодателство от държавни
органи и/или други организации, в т.ч. Централен кредитен регистър, НОИ и/или НАП и/или
Национална база данни „Население“ към ГД ГРАО и/или кредитни бюра (общо наричани
„Оператори на бази данни“), както и да обработва съдържащата се в тези регистри и бази данни
информация. Давам изричното си съгласие за разкриване на личните ми данни от „УСТОИ“ АД на
Операторите на бази данни, в качеството им на администратори на лични данни, и за
последващото разкриване на личните ми данни от Операторите на бази данни на „УСТОИ“ АД,
както и между Операторите на бази данни. Посочената обработка се извършва единствено за
целите, посочени в т. 3 по-горе.
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5. Давам съгласието си „УСТОИ“ АД да обработва предоставените лични данни за целите на
рекламиране /промотиране на продукти/ услуги на „УСТОИ“ АД, чрез отправяне/изпращане на
гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления (в това число и кратки текстови
съобщения) за промоции, услуги и продукти на „УСТОИ“ АД и/или нейни търговски партньори, на
предоставените от мен адрес (пощенски, адрес за електронна поща и др.) и/или телефонен
номер/а, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги. Давам съгласие
за предоставяне на личните ми данни на други дружества/ лица, които подпомагат „УСТОИ“ АД
при промотирането на нейните продукти и услуги, (рекламни агенции, мобилни и други
оператори на телефонни мрежи, компании действащи в областта на директния маркетинг,
пощенските услуги и др. под.) за целите, посочени в настоящата точка. Уведомен съм за правото
да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми данни за целите по настоящата
точка.
6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг,
съгласно посоченото в настоящото искане.

