
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 
Долуподписаната /ният/        ________  

             

Декларирам, че съм съгласна /съгласен/ фирма „ ЕДИС СОФТУЕР”  ЕООД да използва лични данни – трите 
имена, ЕГН, адрес във връзка, телефон и имейл във връзка с извършването на следните дейности, които не 
могат да бъдат изпълнение без предоставяне на лични данни: 

1. За изпълнение на нашите задължения към Вас:  
 управление и изпълнение на заявки, оферти и договори за софтуерни продукти или услуги; 
 извършване на обработка на данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане; 
 изготвяне и изпращане на фактури и известия към тях за използвани софтуерните продукти и предоставяни услуги от ЕДИС 

СОФТУЕР ЕООД; 
 осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване, както и за събиране на дължимите суми за ползваните софтуерни 

продукти и услуги; 
 всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените софтуерни продукти и услуги; 
 използване на куриерски услуги за изпращане на оферти, договори и други документи във връзка с дейността; 
 уведомления за всичко, свързано с използваните софтуерните продукти и услуги от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, изпращане на 

различни известия за установени проблеми, грешки или отговори на подадени от Вас молби, жалби, предложения; 
 установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с нашите лицензионни 

условия за съответните софтуерни продукти и услуги; 
 осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на софтуерни продукти; 
 анализ на клиентската история с оглед изготвяне на подходящи оферти и предложения за Вас. 

2. Предоставяне на лични данни на трети лица. 
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица само при необходимост и за цели свързани с дейността на ЕДИС 
СОФТУЕР ЕООД и изпълнението на нашите задължения към Вас: 

 пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и 
необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; 

 дистрибутори на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, които действат като представители на дружеството, при предоставянето на софтуерни 
продукти и услуги; 

 лица, които по възлагане поддържат софтуерни продукти на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, за извършване на различни услуги; 
 лица, наети на граждански договор от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, подпомагащи процесите по продажба, доставка и др.; 
 банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас; 
 за изпълнение на нормативни задължения: Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да 

изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура; различни 
регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита на личните данни; във връзка със 
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и и други свързани 
нормативни актове; органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред. 

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ. Следните дейности изискват Вашето съгласие, за да използваме личните ви данни. 
Моля да задраскате опцията, за която не желаете да бъдат използвани Вашите лични данни: 

1) Предоставяне на информация за подходящи за Вас нови софтуерни продукти и услуги, предлагани от ЕДИС СОФТУЕР 
ЕООД; 

2) Предоставяне на информация за нови версии и актуализации на използвани от Вас софтуерни продукти на ЕДИС СОФТУЕР 
ЕООД; 

3) Предоставяне на информация за предлагани от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД абонаментни планове за използвани от Вас 
софтуерни продукти на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД. 

 
По всяко време можете да промените начина за използване на Вашите лични данни чрез Формуляра за оттегляне на съгласие, който 
можете да изтеглите от нашия сайт. 
За пълна информация относно Политиката за защита на личните данни на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, моля да посетите  нашия сайт:  
https://www.edis-bg.com/GDPR/GDPR.pdf 

 
 

Дата:      

 

ПОДПИС: Д Е К Л А Р А Т О Р : 

             


