
С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително, 

доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че: 

 

1. Давам изричното си 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. oтносно защита на личните данни 

(ОРЗД), както и разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на „4финанс“ ЕООД, 

ЕИК 202393458, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. 

"Димитър Хаджикоцев" № 52-54 (Кредитодателят/Дружеството) 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. 

2. Съгласен/а съм да получавам съобщения за директен маркетинг, включително рекламни 

материали, новини и друга подобна информация относно продукти и актуални рекламни кампании 

на Кредитора, които да се изпращат на посочения от мен електронен адрес, телефон за контакт, 

чрез обаждане и/или изпращане на текстово съобщение (SMS) и/или посредством изпращане на 

Вайбър (Viber) съобщениe/я. 

3. Декларирам, че съм запознат/а с категориите лични данни, които Дружеството 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), данни от лична 

карта/паспорт, месторождение, телефон, IP адрес, други; 

- Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, задължения към други банкови и/или 

финансови институции, видове ползвани кредитни продукти, финансово състояние, други; 

- Социална идентичност: образование, трудова дейност, трудов стаж, вид заетост, други; 

- Семейна идентичност: семейно положение, други; 

- Други: вид на използваното техническо средство, цел на кредита, други. 

4. Декларирам, че 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, както и за горепосочените цели. 

5. Декларирам, че съм запознат/а с правото ми по всяко време да оттегля съгласието си за 

обработване на личните ми данни, дадено по силата на настоящата декларация, чрез посещение 

на секция „Моят профил“ след регистрация на сайта www.vivus.bg , чрез телефонно обаждане на 

националния телефон 0700 450 10 или на *4000 или чрез изпращане на имейл в свободен текст на 

info@vivus.bg. 

 


