Декларация
/битови клиенти/
от _________________________________________________________________________
/ трите имена на клиента /

ЕГН ___________________________, адрес за кореспонденция:
гр./с._____________________, ул._____________________№_____
телефон за връзка: _____________________
в качеството ми на:

собственик /

ползвател /

пълномощник на: ________________

/Моля, отбележете вярното с ”Х”/

по отношение на договор № /или ИТН/: ________________, Клиентски номер: _______________
с настоящата декларация декларирам, че:
съм съгласен и желая ежемесечно да получавам фактура за стойността на пренесената и
консумирана от мен топлинна енергия по един от следните способи
/Моля, отбележете само един от изброените способи с ”Х”./

като получа електронна фактура на електронен адрес /e-Mail/:
_____________________________________________________________
като получа писмо на следния пощенски адрес:
ПК ________, гр. _____________________, ул. _____________________№_____
ще известявам „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД писмено за всяка последваща
промяна на волята ми относно начина, по който желая да получавам фактура за стойността на
пренесената и консумирана топлинна енергия.
При изготвяне и депозиране на тази декларация представих за преглед и описах документи,
удостоверяващи моята самоличност и притежавани от мен права, а именно:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
/например: лична карта, пълномощно, договор, удостоверение, друг документ/

Град/дата: _____________________
Декларатор:

__________________________________________________
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Информация относно обработване на лични данни:
Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни
от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми по Общия регламент
за защита на данните. Във връзка с този документ се запознах със следната конкретна информация:
• Цел на обработване на личните данни: Получаване на информация от клиента относно
изпращане на информация, фактури и известяване;
• Правно основание за обработването: Съгласие;
• Срок за съхранение на личните данни: 10 години след последната дейност по клиентски номер;
Събирането на личните данни е изискване за този документ и непредоставянето им ще доведе до
невъзможност за изпълнение от страна на дружеството.
Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в ЕВН Офис или на имейл:
info@evn.bg
Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано
на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Име и подпис: ____________________________________

Дата: ___________________

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел предлагане на
стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване
относно предлаганите стоки и услуги.
Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в ЕВН Офис или на имейл
info@evn.bg
Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано
на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
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