Номер на карта: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Номер на касиер: _ _ _ - _ _ _
(Попълва се от касиер в Тото Пункт)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни и получаване на
маркетингови съобщения в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“

Долуподписаният/ата ....................................................................................................... с
ЕГН/ЛНЧ:…………………………………………………, е-мейл:……………………………………………………………….., мобилен
телефон:…………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ:
I

Съгласен/а съм д а взема участие в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, организирана
от ДП „Български спортен тотализатор“ при изготвените от него Общи и Специални правила и условия,
с които съм запознат и с чисто изменение ще се запознавам и на интернет сайта: www.toto.bg.

II

Съгласен/а съм ДП „Български спортен тотализатор“, при спазване на разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните) и на и Закона за защита на личните данни, да събира съхранява и обработва личните ми
данни, които предоставям във връзка с участието ми в организираната от него програма за лоялни
клиенти „Тото клуб“. Разбирам, че непредоставянето на личните ми данни препятства участието ми в
тази програма. Във връзка с това съм запознат/а с:
•
Целта и средствата на обработка на личните ми данни
•
Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за
предоставянето им
•
Правото на достъп и коригиране на събраните данни
•
Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия
данните служител, определени със Заповед на изпълнителния директор на предприятието.

III

Съгласен/а съм да получавам маркетингови съобщения от ДП „Български спортен
тотализатор“ във връзка с участието мм в организираната от него програма за лоялни клиенти Тото
клуб“, на посочения по-горе от мен електронен адрес.
Да
Дата:…………………………….
гр./с……………………………..

Не
Декларатор………………………………………………………
/………………………………………../
Име и подпис

Стр. 1

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните, съгласно чл. 13 от Общ
регламент относно защитата на данните
1.
данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него - Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, с БИК 200766380, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28; интернет адрес: www.toto.bg; електронен адрес:
bst@toto.bg;
2.
данните, които идентифицират представителя на администратора - Георги Димитров длъжностно лице по защита на личните данни, отговарящо на електронна поща:
personal_data@toto.bg;
3.
целите на обработването, за което личните данни са предназначени: участие и маркетинг
в/на хазартните игри, организирани от ДП БСТ, в т.ч. и в програмата му за лоялни клиенти „Тото клуб“;
4.
правното основание за обработването: чл. 6, т. I, б „б“ от Общия регламент относно защитата
на данните;
5.
получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива: ДП БСТ: лица,
които предоставят предметните печалби в игрите, организирани от ДП БСТ по силата на сключен с тях
договор; др. лица, в случаите, определени със закон или с вътрешните правила на ДП БСТ за защита
на физическите лица при обработване на личните им данни, достъпни на интернет адрес:
www.toto.bg;
6.
срока, за който ще се съхраняват личните данни: до 5 години, считано от деня, следващ този,
в който лицето загуби качеството „участник“ в игрите на ДП БСТ и/или в програмата му за лоялни
клиенти „Тото клуб“ - което от двете обстоятелство настъпи последно;
7.
всяко лице, предоставило данните си за обработка, има право да изиска от ДП БСТ достъп до,
коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както
и има право да направи възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните;
8.
всяко лице, предоставило данните си за обработка има право на жалба срещу обработването
на тези данни или неспазване на правата му във връзка със защитата на лични данни пред
компетентния надзорен орган.

Запознат съм и се съгласявам с Правилата за обработка на лични данни на ДП „Български спортен тотализатор“
публикувани на адрес http://www.toto.bg/pravila-za-obrabotka-na-lichni-danni.

Дата:…………………………….
гр./с……………………………..

Запознат………………………………………………………
/………………………………………../
Име и подпис

Стр. 2

