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ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 
От ………………………………………………………………………………………………………………………. 

име, презиме, фамилия 
 

телефон за контакт ……………………………….. 
 

 
Моля да получа одобрение за сключване на договора за електронни съобщителни услуги с Мобилтел 

ЕАД при условията на специална оферта – Пакет ЦСКА: 

Във връзка с горното декларирам, че: 

1. Съм привърженик на футболния отбор, ръководен от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА 
– СОФИЯ” ЕАД (“Фен на ЦСКА”). 
 
2. Се съгласявам, посочените в настоящата декларация мои данни да бъдат събрани, обработени и 
съхранявани съгласно Закона за защита на личните данни от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ 
ЦСКА – СОФИЯ” ЕАД и “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, като всяко едно от посочените дружества може да 
предоставя данните ми на другото за целите, описани по-долу. 
 
3. Предоставената от мен информация е пълна и вярна. 
 
4. ПОЛУЧИХ ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 
КАКТО СЛЕДВА: 
4.1. „МОБИЛТЕЛ” ЕАД с ЕИК 131468980 е регистрирано като администратор на лични данни - 
Удостоверение на Комисията за защита на личните данни №0050151. 
4.2. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА – СОФИЯ” ЕАД е регистрирано като администратор 
на лични данни - Удостоверение на Комисията за защита на личните данни №1213542 
4.3. Предоставените с тази декларация лични и други данни на физическо лице ще бъдат 
обработвани от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД и „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА – СОФИЯ” ЕАД за 
следните цели: 
(а) за регистрацията ми като Фен на ЦСКА и упражняването на различни права, произтичащи от тази 
регистрация; 
(б) предоставяне на специална оферта от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД за ползване на електронни съобщителни 
услуги и ползване на тези услуги въз основа на договор между мен и “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, при 
определени условия, в качеството ми на Фен на ЦСКА;  
(в) изготвяне на потребителски профил от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД; 
(б) при договор за електронна съобщителна услуга с „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - сключване и изпълнение на 
съответния договора, по който физическото лице - заявител, за което се отнасят данните, е страна, 
вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по негово искане, 
 
4.4. Личните данни, събирани и обработвани въз основа на това заявление могат да бъдат 
предоставяни на следните категории получатели: 
(а) Лица, на които съответният администратор е възложил обработването на личните данни по 
организационни причини, като например водене на кореспонденция с цел изпращане и получаване 
на уведомления, свързани с настоящото заявление и сключените въз основа на него договори. 
(б) Органи, институции и лица, на които администраторът е необходимо да предостави лични данни 
по силата на действащото законодателство. 
 
 
Дата………….. 
Място………… 
 
 
…………………………........ 
/три имена / 
 
 
…………………………........ 
Подпис 


