
Декларация за съгласие на клиенти
Инвестбанк се стреми към индивидуален подход в своите отношения с клиентите, да
отговори веднага на техните потребности и да ги удовлетвори. С цел постигане на тези
задачи и в съответствие със Закона за защита на лични данни и Общия Регламент
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица
при обработване на лични данни и свободно придвижване на тези данни, Инвестбанк
желае да:

- обърнете внимание на Декларацията за поверителност на Инвестбанк, където може да
намерите информация как банката обработва Вашите лични данни и информация за
Вашите права във връзка с лични данни при обработване (Декларацията за
поверителност може да намерите на официалния сайт на банката или в банковите
центрове).

- получи Вашето съгласие, да обработва Вашите лични данни с цел да предложи по-
високо качество на банковите продукти и разшири портфейла си от услуги, които да
отговарят на Вашите потребности.

- Ви информира за правото Ви за оттегляне на настоящето съгласие.

Долуподписаният/ата .......................................................................................................

ЕГН…………………………………, с лична карта №………………………, издадена на……………….. от
…………………, гр. ……………………………,

живущ/а/ с постоянен и настоящ адрес………………………………………………………………………………

Декларирам, че:

Се съгласявам и Упълномощавам Инвестбанк да обработва моите лични
данни за целите, обозначени в настоящата Декларация за съгласие на
клиенти, в качеството й на администратор на лични данни. С маркиране на
„ДА“, аз съм наясно, че моите лични данни ще бъдат обект на обработване
за посочените по-долу цели:

1. Директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от Инвестбанк
включително участие в кампании за предлагане на продукти и услуги чрез
официалните канали за комуникация. Обработваните данни са съгласно т.2 в раздел
IV. Видове лични данни, които се обработват в банката от Декларация за
поверителност:

ДА НЕ



2. Директен маркетинг въз основа на индивидуален подход и профилиране*.
Създаване на клиентски профил с цел предлагане на нови, подобрени продукти и
услуги, в зависимост от индивидуалните потребности. Обработваните данни са
съгласно т.2 и 3 в раздел IV. Видове лични данни, които се обработват в банката от
Декларация за поверителност:

ДА НЕ

Съм информиран за правото ми да оттегля по всяко време част или цялото
ми съгласие, като за целта трябва да подам писмено заявление във всеки
финансов център.

Предварително съм запознат с Декларация за поверителност на
Инвестбанк, достъпна на официалната интернет страница на Банката на
www.ibank.bg и във всеки финансов център.

С подписване на настоящата Декларация за съгласие на клиенти Вие потвърждавате, че
Вашите лични данни, предоставени от Вас или от други администратори на лични данни
към Инвестбанк, ще бъдат обработвани на хартиен и/или технически носител.

Дата ……………………………………………… Подпис………………………………………

*Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични
данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени
лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или
прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните
задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве,
лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или
движение.


