
Попълнената и подписана форма за оттегляне на съгласие следва да бъде изпратена до администратора ФЕШЪН МУУД 
ООД по един от следните два начина: 
1) В електронна форма – сканирано на електронна поща office@kidsfashion.bg. В случай на изпращане по ел. поща е 
необходимо същата да изхожда от имейл адреса на клиента/субекта на лични данни, който фигурира в 
информационната система на ФЕШЪН МУУД ООД и е известен на ФЕШЪН МУУД ООД, тъй като е предоставен лично от 
клиента при създаване на потребителски профил или сключване на договор; или 
2) В писмена форма – до централния административен офис, находящ се на адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бул. 
"Проф. Яким Якимов" 33. В този случай формата за оттегляне на съгласието се подава лично от клиента/субекта на 
лични данни или от негов изричен пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ МАРКЕТИНГ  

 

Долуподписаният/ата: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Име, презиме, фамилия) 
 

ЕГН / дата на раждане: __________________________________________ ,  

с настоящото оттеглям своето съгласие ФЕШЪН МУУД ООД, ЕИК 205905351, със седалище и адрес на управление гр. 
Бургас, ж.к. "Славейков", бул. "Проф. Яким Якимов" 33 да обработва мои лични данни с цел маркетинг, както следва:  

(приложимото се отбелязва с Х) 

 

ЛИЧНИ ДАННИ ЦЕЛ ОТТЕГЛЯМ 

СЪГЛАСИЕТО СИ 

- име,  

- e-mail адрес, 

- телефонен номер, 

- профил в социална мрежа 
(когато се свързвате с нас 
през наша страница в 
социална мрежа) 

Информационен бюлетин – за да Ви изпращаме нашия 
информационен бюлетин с актуални предложения 

  

Новини и оферти - за да Ви изпращаме новини и оферти относно 
предоставяните от нас услуги, които може да представляват 
интерес за Вас (включително оферти за намаления, 
промоционални условия и др.) 

  

Събития - за да Ви поканим на събития относно нашите продукти 
и услуги 

  

Проучвания – за да узнаем Вашето мнение за нашите продукти и 
услуги, да се свързваме с Вас за участие в провеждани от нас 
проучвания за клиентска удовлетвореност във връзка предлагани 
от нас продукти или услуги, както и при последваща обработка и 
анализ на резултатите от тези проучвания 

  

Игри и промоции – да Ви информираме за организирани от нас 
игри и промоции и условията за участие в тях, да Ви изпращаме 
информация за спечелени награди и др.  

  

 Уведомен съм, че оттеглянето на съгласието ми няма да повлияе на законосъобразността на обработването, 
извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето. 

 

 

 

Дата: _____________________ 

 

Подпис; ______________________ 

 


