Съгласие за обработване на данни
от векторен шаблон за достъп до фитнес центровете
Дата (ден, месец и година):
Три имена на Клиента:

Еmail адрес:

като член на фитнес център „Next Level“, „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, ЕИК
204479347, адрес на управление: гр. София, 1700, бул. „Симеоновско шосе“ 35, ет. 3
(наричан по-долу „Next Level“), давам съгласието си за обработка на моите данни от
векторен шаблон при условията, посочени по-долу:
Какви данни ще обработваме?
Ние ще обработим вашите данни от векторен шаблон от пръст на ръката Ви, въз
основа на Вашето съгласие.
Вземането на данни за векторен шаблон представлява извличането на данни от
пръст на ръката на субекта, доброволно предоставени от него; Преди да бъде
съхранен на Вашата карта за достъп (или друг личен RFID носител на данни),
шаблонът се обработва математически до числова стойност, от която е невъзможно да
се възстановят оригиналните данни от пръста на ръката Ви. Четецът на векторните
шаблони не чете пръстов отпечатък на конкретно лице като цяло, а избира само някои
характеристики на изображението на пръста, които са специфични за съответното
лице и ги сравнява с референтния модел, съхранен на вашата карта за достъп.
Четецът на векторни шаблони не съхранява данни за пръстов отпечатък, а само качва
във вашата карта за достъп (или друг личен RFID носител на данни) векторен шаблон.
За какви цели давате съгласието си?
Вие давате своето съгласие, за да осигурите защитата на активите на „Next Level“,
т.е.:
•
•

да се разрешава достъп до фитнес центровете само на оторизирани
членове, сключили Договор за предоставяне на спортни услуги с
Дружеството;
за предотвратяване на злоупотреба с карти за достъп до фитнес центровете
на „Next Level“ от неоторизирани или външни лица;да съхранявате записи на
Вашите влизания във фитнес центровете.

На кого можем да прехвърлим вашите данни?
Предвид факта, че нито „Next Level“, нито трета страна няма да има достъп до
съхранения векторен шаблон, те няма да бъдат прехвърлени на никого.
За колко време давате съгласието си?
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Вие давате това съгласие за срока на Вашето членство във фитнес центровете,
управлявани от „Next Level“, или докато не оттеглите съгласието си. Когато съгласието
не е дадено или е оттеглено, ще изискваме представяне на документ за самоличност
със снимка, за да докажете вашата самоличност.
Какви са Вашите права?
Можете да оттеглите съгласието по всяко време чрез 1) писмено известие,
отправено до „Next Level“, на адрес на Дружеството; гр. София, 1700, бул.
„Симеоновско шосе“ 35, ет. 3; 2) лично на рецепцията на фитнес центъра или 3) на
следния имейл адрес: info@nextlevel.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, въз основа на съгласието преди неговото
оттегляне.
Допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни и всички
Ваши права е достъпна на уебсайта на „Next Level“ в Политиката за обработка и
защита на лични данни на адрес https://www.nextlevel.bg/en/documents/ и в
Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно дейностите по
обработване на лични данни на клиенти на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД.
ПОДПИС:

__________________
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