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ДЕКЛАРАЦИЯ – 30 дневен абонамент/единичен вход  
  

(попълването на тези полета е задължително)  

  

  

Дата (ден, месец и година):  

  

  

  

Име и фамилия на Клиента:  

  

  

Единен граждански номер:  

  

  

E-mail адрес:    

  

  

(попълването на тези полета е по избор)  

  

 
Телефонен номер за контакт (за целите на 

осъществяване на комуникация напр. за информация относно 

отменена  тренировка, отлагане на занимание)  

 

 

 

 Адрес за кореспонденция: 

 

  

А. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  

  

I.  ДЕКЛАРИРАМ,  

  

че съм запознат/а и съгласен/съгласна с Правилата  за сключване на договори за спортни услуги в 

зависимост от абонаментния план и вида на услугите на “Некст Левъл Фитнес ЕООД, приети на 20.09.2020г., 

променени  на 30.09.2021г., както и че при сключването на договор за предоставяне на спортни услуги ми 

беше предаден подписан от служител Некст Левъл Фитнес ЕООД екземпляр от тези правила;  

  

предоставям следната електронна поща, на която да получавам уведомления за всяко изменение на 

общите условия на Некст Левъл Фитнес ЕООД за сключване на договори за предоставяне на спортни услуги, 

правилата за ползване на спортни услуги и за използване на Зоната за клиентите на „Next Level”:  

  

Б. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

II.  ДЕКЛАРИРАМ,  

  

че съм наясно и съм уведомен/а, че личните ми данни ще се обработват от Некст Левъл Фитнес ЕООД, ЕИК 

204479347, като администратор на лични данни, в съответствие с Политиката на Некст Левъл Фитнес ЕООД 

за обработване и защита на личните данни от 26.05.2018г., налична на следната интернет страница 

www.nextlevelclub.bg , както и на разположение на рецепциите на управляваните от Некст Левъл Фитнес 

ЕООД фитнес центрове, за целите и на основание:   

  

 сключването и изпълнението на договори за предоставяне на спортни услуги;  

   

 защитата на легитимния интерес на Некст Левъл Фитнес ЕООД за охрана и защита на неговото и моето 

имущество чрез извършване на видеонаблюдение във фитнес центровете;  

   

 изпълнението на законови задължения на Некст Левъл Фитнес ЕООД, в съответствие с данъчното и  

потребителското законодателство.  

  

III. ИЗРАЗЯВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ  *Моля, отбележете  

  

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА  
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 да ми бъде създаден профил (акаунт) в онлайн зоната за клиенти на фитнес клубове „Next Level” и 

паролата за достъп до профила в зоната за клиенти да ми бъде изпратена до посочената по-горе 

електронна поща или на отделно посочена от мен електронна поща;  

  

 личните ми данни да бъдат обработвани от Некст Левъл Фитнес ЕООД като администратор на лични 

данни за целите на създаване и администриране на електронен профил (акаунт) в зоната за клиенти на 

фитнес клубове „Next Level”, съгласно Политиката на Некст Левъл Фитнес ЕООД за обработване и 

защита на личните данни от 26.05.2018г.;  

  

IV 

ИЗРАЗЯВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ  *Моля, отбележете  

  

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА  

  

посочените по-долу електронна поща и/или телефонен номер да бъдат използвани от Некст Левъл Фитнес 

ЕООД за изпращането на информация относно текущи оферти и промоции, нови продукти и услуги и 

специални предложения в съответствие с Политиката на Некст Левъл Фитнес ЕООД за обработване и 

защита на личните данни от 26.05.2018г., налична на следната интернет страница www.nextlevelclub.bg, 

както и на разположение на рецепциите на управляваните от Некст Левъл Фитнес ЕООД фитнес центрове.  

 

IV. ИНФОРМИРАН/А СЪМ ОТНОСНО:  

1. Моите права:  

 

  на достъп до личните ми данни (т.е. да отправя запитване дали мои лични данни се обработват и да 

получа копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработването, на кого са 

или ще бъдат разкрити);  

  

  на коригиране на личните ми данни (т.е. да поискам корекция на неточност в личните ми данни или 

допълване на непълни лични данни);  

  

  на изтриване на личните ми данни (т.е. да поискам да се изтрият свързани с мен лични данни, по  

отношение на които съм оттеглил/а съгласието си за обработка);  

  

  на ограничаване на обработването на личните ми данни (т.е. да поискам личните данни да продължат 

да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин, когато искам данните да бъдат 

съхранени с цел защита на правни претенции);   

  

  да получа личните данни, които ме засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат (право на преносимост на данните);  

  

  да направя възражение срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг 

(т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и 

допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните ми данни бъдат 

обработени за такава цел.  

   

2. правото да оттегля дадено съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на 

обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;  

  

3. възможността да упражня горните си права чрез писмено или електронно заявление, което отговаря на 

изискванията на Закона за защита на личните данни, изпратено до адреса на Некст Левъл Фитнес ЕООД 

в гр. София, п.к. 1700 р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 35, ет. 3,  или до следната електронна 

поща: info@nextlevelclub.bg.  

  

4. правото да подам жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република 

България, в случай че считам, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на 

личните ми данни.  

Получих копие от настоящия документ веднага след неговото попълване.  

ПОДПИС:  

 

___________  
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