Съгласие за директен маркетинг
За да можете да получавате информация относно наши бъдещи идеи, продукти, услуги, най-нови
промоции и кампании, бюлетини и друг тип полезна информация, с цел възможно най-доброто
обслужване и повишаване качеството на услугите бихме искали да получим Вашето съгласие за
използването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. По този начин ще
получавате и поздравления за Ваши лични и официални празници, наши брошури и други
рекламни материали, както и оферти, свързани с предлаганите от „Булброкърс“ ЕАД условия за
закупуване на продукти.
Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да намерите в
Уведомлението за поверителност, на което Ви бе предоставено копие при сключването на
договор.
Уверяваме Ви, че ще обработваме Вашите лични данни (имена и информация за контакт,
включително адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефонен номер) при най-високи
стандарти и с най-голяма грижа.
☐ Бих искал/а да получавам информация за нови промоции, продукти, услуги и кампании
☐ Не желая да получавам информация за нови промоции, продукти, услуги и кампании
Ако желаете да получавате съобщения от нас, моля да заявите предпочитаните от Вас канали
за комуникация по-долу.
☐ обикновена поща
☐ sms съобщения

☐ телефон

☐ електронна поща

☐ приложения моля посочете…………………………

☐ всички изброени
☐ други комуникационни канали моля посочете…………………………………………

Ако в бъдеще НЕ желаете да получавате съобщения от нас във връзка с промоции, продукти,
услуги и кампании на „Булброкърс“ ЕАД можете да оттеглите съгласието си незабавно и без

заплащането на каквито и да такси, като подадете писмено заявление в свободен текст,
съдържащо изявление за оттегляне на съгласието, което да ни изпратите чрез каналите за
писмена комуникация, предвидени в договора. Ако желаете да се запознаете с Вашите права
относно личните Ви данни можете да намерите повече информация в Уведомлението за
поверителност.
В случай че настоящият документ и/или документите, към които препраща не отговорят на
Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го
направите на следния адрес: гр.София 1504, ул. Кракра №18, ел. поща: office@bulbrokers.com

Получих копие от Уведомлението за поверителност и се запознах със съдържанието ѝ преди да
подпиша настоящото съгласие за директен маркетинг.

Дата:

_____________

Три имена: _______________________________________________________________________

Подпис: _________________

