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Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1/ лични данни на субекта на данни:
Долуподписаният/ата
………………………………………………………………………….
(изписват се трите имена по лична карта)

ЕГН/ЛНЧ …………………………….
Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Мобилен телефон: ……………………

имейл адрес: ……………………………………

Мобилни приложения: ………………………………………….
В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg
и като пряк потребител на стоки, електронни продукти и услуги на администратора
(посочва се качеството на лицето спрямо администратора)

ДЕКЛАРИРАМ:
Че съм съгласен/съгласна администраторът: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065,
със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична
община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, , мобилен телефон
0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg
да обработва посочените по-горе мои лични данни за:
2/ Целите, за които ще се обработват данните включват:
a/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с
мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които
да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции,
събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга
полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с
услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.
Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“а“?
да □ не □
б/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с
мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които
да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви
и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на
администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;
Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“б“?
да □ не □
в/ за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други
прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като
администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във
Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието
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с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации
на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието
на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и
други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.
Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“в“?
да □ не □
3/ Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено
за допълнителните цели на администратора по точка 2 от тази декларация, като за целта
мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ –
приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на
сайта на администратора.
Дата: .................................... г.
гр./с. …………………………..
ДЕКЛАРАТОР: ..............................
/………………………………………………………………./
Указание:
Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно
попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на
администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато
данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или
електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от
онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на
декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват
данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими
данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди
да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

