
           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Аз, долуподписаният …………………………………………………………………… 
с ЕГН ………………………………, л.к. № ……………………………., издадена на 
……………………….. от …………………………, в качеството си на физическо лице 
декларирам, че информацията съдържаща лични данни, която съм предоставил 
доброволно на „Кредит Комерс“ АД е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че 
прочетох и разбрах записаното в документа „Уведомление за поверителност относно 
обработване на лични данни на физически лица от Кредит Комерс АД“. Запознат 
съм и съм съгласен с процедурите и начините за събиране, обработване и съхраняване 
на лични данни на физически лица от Кредит Комерс АД в качеството му на 
Администратор на лични данни. 
Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от „Кредит 
Комерс“ АД с ЕИК 202516626 по описания в горепосочения документ начин и за целите 
посочени в него, включително и за преценка на моята кредитоспособност. Запознат съм 
и съм съгласен, че за извършване на преценка на кредитоспособността ми „Кредит 
Комерс“ АД има право да извършва проверки в публични регистри или бази данни на 
основание чл.16, ал.1 от Закона за потребителския кредит, чл.13,ал.1 от Закон за 
кредитите за недвижими имоти, в това число и в Централен кредитен регистър, НАП, 
НОИ и други, за целите на направено искане за кредит от моя страна. Запознат съм и 
съм съгласен, че „Кредит Комерс“ АД в качеството си на „Задължено лице“ по Закона за 
мерките срещу изпиране на пари има право да снема копие от представен от мен 
документ за самоличност. 
Информиран съм и за правата ми относно използването на моите лични данни и 
възможността да оттегля по всяко време част или цялото ми съгласие, като за целта 
трябва да подам писмено заявление в някой от офисите на „Кредит Комерс“ АД. 
Декларирам, че предварително съм запознат с Политиката за защита на лични данни 
на Кредит Комерс“ АД, достъпна на официалната интернет страница на Дружеството 
www.creditcommerce.bg  и в неговите офиси. По същия начин е достъпен и документа 
„Уведомление за поверителност относно обработване на лични данни на 
физически лица от Кредит Комерс АД“. 
С подписване на настоящата Декларация за съгласие потвърждавам, че предоставените 
от мен или от други администратори на лични данни към „Кредит Комерс“ АД лични 
данни, ще бъдат обработвани на хартиен и/или технически носител. 
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                                                                                                           / име, фамилия /


