
 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН И ВИДА НА УСЛУГИТЕ 

 
"Некст Левъл Фитнес" ЕООД Адрес - бул. Симеоновско Шосе 35, ет. 3; Булстат - BG204479347 

 
(попълването на тези полета е задължително)  

Име и фамилия и на Клиента: 

 
 
Дата:  

 
 
 
E-mail адрес:  

 
 
 
Единен граждански номер:  

 
Телефонен номер за контакт: 

 
 

(за целите на осъществяване на комуникация напр. за информация относно отменена   
тренировка, отлагане на занимание)  

 
Вид Абонамент:    
 Абонамент „PRO“      
 
 
 
Начална дата 
на абонамента: 

 
 
Крайна дата на  
абонамента:  

 
 
 
Дата на първо  
плащане:  

 
 
Пропорционална част 
от месечната цена на 
абонамента валидна 
за първия месец от 
членството:  

 
 
Месечна 
абонаментна такса: 



Право да използва услугите по настоящото споразумение за целия срок на споразумението има 
само и единствено детето ми:  
 
(попълването на тези полета е задължително) 
 

 
Име и фамилия: _______________________________________________ 
 
Единен граждански номер: _______________________________________________ 
 
E-mail адрес: _______________________________________________  
 
Телефонен номер за контакт (за целите на осъществяване на комуникация, напр. за информация относно отменена 
  
тренировка, отлагане на занимание: _______________________________________________ 
 
Декларирам, че предоставям горепосочените данни на детето си на законно основание и 
съгласно всички изисквания на приложимото законодателство.  

 
А. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 
I. ДЕКЛАРИРАМ, 

 
че съм запознат/а и съгласен/съгласна с Общите Условия за предоставяне на спортни услуги в 
зависимост от абонаметния план и вида на услугите на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД („Общи 
Условия“), приети на 20.09.2020 г., последно актуализирани на 21.11.2022 г., както и че при 
сключването на договор за предоставяне на спортни услуги ми беше предаден за подпис от 
служител „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД екземпляр от тези Общи Условия; 

 
че съм съгласен на горепосочената електронна поща да получавам уведомления за всяко изменение 
на Общите Условия на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, както и всякаква друга кореспонденция, касаеща 
изпълнението на настоящия договор. 

 
Б. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 
II. ДЕКЛАРИРАМ, 

 
че съм наясно и съм уведомен/а, че личните 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 26.05.2018 г., налична на 
следната интернет страница www.nextlevelclub.bg/dokumenti, както и на разположение на рецепциите 
на управляваните от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД фитнес центрове. Личните данни ще бъдат 
обработвани за целите и на основание: 

 
-сключването и изпълнението на договори за предоставяне на спортни услуги, в това число и създаването на 
профил (акаунт) в онлайн зоната за клиенти на фитнес клубове „Next Level“, посредством който профил и 
мобилното приложение Next Level Fitness App се изпълнява сключеният договор 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. 
 
- моето доброволно и информирано изрично съгласие, ако желая да го предоставя, в 
случаите на обработване на данните ми за целите на директен маркетинг.  
 
Повече информация за Вашите права и за параметрите на обработване на личните Ви 
данни, в това число Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно 
дейностите по обработване на лични данни на клиенти на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, 
може да откриете на следния наш електронен адрес: 
https://www.nextlevelclub.bg/dokumenti/, както и на разположение на рецепциите на 
управляваните от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД фитнес центрове. 
 
Като клиент на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, имам правото, при изрично мое съгласие, да ползвам определени 
функционалности/ услуги. Към момента тези дейности са следните: 
 
III. МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЯ 

 
Посочените по-горе 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 26.05.2018 г., и Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно дейностите по обработване 
на лични данни на клиенти на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, налични на следната интернет страница 
www.nextlevelclub.bg/dokumenti, както и на разположение на рецепциите на управляваните от „Некст Левъл 
Фитнес“ ЕООД фитнес центрове. 
 

ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ *Моля отбележете квадратче  
 

НЕ ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ  
 

 

Получих копие от настоящия документ веднага след неговото попълване на имейл адреса, който съм посочил 
по-горе. 
 
Родителят декларира, че е запознал детето си с горепосочените условия по споразумението, в 
това число с информацията, свързана с обработването на личните данни на детето, които лични 
данни са необходими за изпълнението на споразумението. 

 
ПОДПИС НА РОДИТЕЛ:  

_________________ 
 
 

 
ПОДПИС НА ДЕТЕ  
(само ако има навършени 14 год.): 
 
  

_________________ 
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