ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ
“НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА”

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
от

....................................................................................................................................................
(наименование, правна форма - за юридически лица / три имена - за физически лица)

МОЛ: ….......................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление: .......................................................................................
Постоянен адрес: ...................................................................................................................
ЕИК номер / ЕГН: ............................................ ДДС номер: ………………………………..................
Предмет на дейност на субект, който представлявам:
...............................................................................................................................................
Website: .................................................................... Тел: ....................................................
Лице за контакт: ...................................................................................................................
Тел: ...................................................... Е-mail: ...................................................................

Условия за участие:
1. Заплащане на годишен членски внос по сметка на НБМ или в брой в офиса на
Сдружението, в зависимост от предпочетения бизнес пакет:




Основен пакет - 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева)
Разширен пакет - 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева)
Пълен пакет - 600,00 лв. (шестстотин лева)
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Банкова сметка:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG23UNCR96601009280901
BIC: UNCRBGSF

2. Съгласен/а съм данните на фирмата да бъдат публикувани в сайта на НБМ:
да □

не □

3. Съгласен/а съм да получавам допълнителна информация и съобщения от
Сдружението по електронен път
да □

не □

4. Запознах се с Устава на Сдружението, изразявам съгласието си с него и
безусловно се задължавам да го спазвам (лично и от името на субекта, който
представлявам).
5. Задължавам се незабавно да информирам Управителния съвет на Сдружението
за всяка промяна в контактните ми данни/на контактните данни на субекта,
който представлявам, като в случай че не го направя, приемам, че всички
изявления до мен и/или субекта, който представлявам, ще се считат за редовно
връчени на посочените по-горе адреси.
6. Декларирам съгласието си личните данни, които предоставям на Сдружението
при и по повод членството си, да бъдат обработвани съгласно Уведомлението за
обработване на лични данни и Декларацията-съгласие, представляващи
неразделна част от настоящото Заявление за членство.

Уважаеми госпожи и господа членове на Управителния съвет на Сдружение
“Национална бизнес мрежа”, моля да разгледате и приемете настоящата молба за
членство.

Дата: ..........................

Подпис: ...................................
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
I. Информация относно Сдружението
1. Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза
“НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА”, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 131222103, със седалище и адрес на управление: гр. София,
п.к. 1000, ул. „Позитано“ № 9, бл. 1, вх. Б, ет. 2, офис 4
2.

Координати за връзка със Сдружението: гр. София, п.к. 1000, ул. „Позитано“ №
9, бл. 1, вх. Б, ет. 2, офис 4

3. Имейл адрес: office@nbn-bg.com
4. Интернет страница: http://nbn-bg.com

5. Представител на Сдружението: Десислава Иванова
6. Длъжност: Председател на Управителния съвет

II. Цели на обработването на личните данни на субекта на лични данни. /попълва се
от Сдружението/
1. Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите на
предоставяне на нашите услуги, а именно: постигане на целите на Сдружението,
които сте припознали с подаване на Заявлението за членство – създаване на
нова бизнес среда, способстваща развитието и подпомагането на търговските
контакти в страната и чужбина на търговските субекти; Изграждане на нов вид
партньорски взаимоотношения между търговските субекти в условията на
глобализация и европейския пазар; създаване на условия за подобряване
функционирането и разширяване на бизнеса в страната и чужбина; Създаване
на условия за реализиране на нови бизнес контакти; Подпомагане на фирмите
за адаптирането им в условията на европейския съюз и европейския пазар.
2. Вашите лични данни обработваме на следното правно основание: дадено от Вас
съгласие; спазването на законови задължения, които се прилагат за
Сдружението – като администратор на лични данни; изпълнение на договорни
задължения, доколкото Ви предоставяме определени услуги.
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III. Кой получава Вашите лични данни?
1. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица - т. нар.
получатели на лични данни. Разкриването на личните Ви данни е изцяло
съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите
лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за Сдружението е
налице законово задължение за разкриване, например НАП, НОИ, съдебни и
правоохранителни органи и др.
2. Личните Ви данни ще бъдат предавани на получатели, които са базирани в
трети държави или в международни организации, само доколкото сте ни
възложили подобно предаване или доколкото е необходимо за изпълнение на
целите на членството Ви в Сдружението.

IV. Допълнителна информация
1. Съхраняване на личните Ви данни ще се извършва в рамките на
законоустановените срокове.
2. Информираме Ви, че като субект на данните, съгласно чл.15 от Регламента Вие
имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви
данни. При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни,
ние ще Ви предостави копие от всички данни, които понастоящем се обработват
от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде
поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за
предоставяне на достъп до личните Ви данни като субект на лични данни може
да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с
електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в
която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали
искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да
получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а
именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др. Съгласно
Регламента, Вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас –
като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични
данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат
попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид
целите на обработването. На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 имате право да искате от нас като администратор изтриване на
личните Ви данни, когато е налице някое от посочените в същия параграф
основания например: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за
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които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите
съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, както и можете да оттеглите
съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато ние като администратор
нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка,
включително когато считате, че личните Ви данни са били обработвани
незаконосъобразно от нас. Искането за изтриване на личните Ви данни (или
„правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез устна или писмена
молба, а също и чрез електронни средства. Имате правото да поискате
ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас – като
администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.
Преди отмяната ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще
бъдете уведомени от Сдружението. Имате право да направите възражение
срещу обработването на личните Ви данни. Ако Вашите лични данни се
обработват въз основа изрично съгласие или на базата на договорно
задължение за обработка и ако същевременно обработването се извършва по
автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във
вариант на хартиен архив) имате т.нар. право на преносимост на личните Ви
данни – т.е. правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички
обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на
преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото Ви да
получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас –
Сдружението в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на
друг администратор. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на
личните Ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от
Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне
законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото
съгласие. Имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за
защита на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на
правата Ви от наша страна като администратор. Имате право да знаете, че не
извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
във връзка с Вашите лични данни, които обработваме.
3. Информираме Ви, че законните интереси, които преследваме във връзка с
обработката на личните Ви данни като наш клиент, е предоставянето на
възможно най-висок стандарт на услуги.
Дата: ___________
За Сдружението: ____________
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ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният/ата __________________________________________, с подписването
на този формуляр потвърждавам, че съм прочел/а това известие за защита на данните,
като съм получил разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с текста и съм
съгласен(а) - Сдружението да съхранява и обработва моите лични данни за посочените
в декларацията по-горе цели, обхват и срокове.

Съгласен/съгласна съм и разбирам напълно описаното в настоящата декларация за
поверителност и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост.

Дата _____________

Подпис и три имена: _______________________
(имената се изписват саморъчно)
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