
Съгласие за обработване на лични данни за маркетингови и други 
цели от ПОК „Доверие” АД 

 

Версия 01/08.2019 г. 

София 1113, ул. Тинтява 13Б 
www.poc-doverie.bg,  
е-mail: head@poc-doverie.bg 

тел.: 02/46 46 173 и 0700 13 400 (според 
тарифния план на абоната за обаждане към 
фиксиран номер) 

 

 

 

............................................................................................................................................................................ 

(Имена по документ за самоличност) 

 

................................................                ................................................................................................. 

                        (ЕГН)           или            (Идентификационен номер и дата на раждане на чужденец)   

 

1. Съгласен/а съм да получавам маркетингова информация за 

стоки и услуги, предлагани от Компанията и нейни партньори; 

 

...................................  

(Вписва се „Да“ или „Не“) 

2. Съгласен/а съм да получавам информация за застрахователни 

продукти на „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, които се 

предлагат при преференциални условия за клиенти и партньори на 

Компанията; 

 

 

...................................  

(Вписва се „Да“ или „Не“) 

3. Съгласен/а съм данните ми да бъдат използвани от Компанията 

за целите на проучване на удовлетвореността ми от 

предоставяните услуги; 

 

…................................  

(Вписва се „Да“ или „Не“) 

4. Съгласен/а съм данните ми да бъдат използвани от Компанията 

за целите на социалната дейност (поздравления за рожден ден, 

национални празници и др.). 

 

...................................  

(Вписва се „Да“ или „Не“) 

 
 

Информиран/а съм за правата ми по отношение защитата на моите лични данни и документа 

„Информация и достъп до лични данни на клиенти на Универсален/ 

Професионален/Доброволен пенсионен фонд „Доверие“. Този документ, както и 

останалите относими документи за обработването на личните ми данни от ПОК „Доверие“ АД, 

са достъпни на адрес www.poc-doverie.bg, в секцията Защита на личните данни, и мога да ги  

получа и в офисите на дружеството.  

Информиран/а съм, че мога без ограничение да променя заявеното от мен по т. 1 – 4 по-горе, 

като подам отново „Съгласие за обработване на лични данни за маркетингови и други 

цели от ПОК „Доверие” АД“ – лично, в офис на дружеството, по електронен път с 

квалифициран електронен подпис или като достъпя индивидуалната си партида на адрес 

www.poc-doverie.bg. 

Промяната има действие за в бъдеще и обработването на данните, извършено преди нея, 

остава валидно.  

Настоящият документ отменя всички предходни съгласия или несъгласия, дадени от мен във 

връзка с обработване на личните ми данни за целите, посочени по т. 1 – 4 по-горе. 

 

 

Дата:..........................  ................................. 

    (Подпис) 

http://www.poc-doverie.bg/
http://www.poc-doverie.bg/

