Кредитна оценка
Декларация за съгласие за обработка на
лични данни, за извършване на кредитна
оценка от трети лица
Вашата поръчка е възможно да включва покупка, която може да изисква
извършване на кредитна оценка. За да продължите Вашата поръчка е
необходимо да се запознаете и да се съгласите с условията за
извършването на кредитна оценка

1. Декларирам следното:
1.1. „A1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление:
гр.
София, 1309, ул. „Кукуш" № 1 като администратор на лични данни, по
смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. (Регламент/а/ът) ми предостави следната информация,
от свое име и от името на СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД, с ЕИК
203037835 и адрес гр. София бул. България № 81 вх.Б ет.1, администратори
на лични данни по смисъла на Регламента, следната информация:
Съгласието за обработка на лични данни, предмет на тази декларация се
използва за извършване на кредитна оценка, чиито резултати ще имат
значение при оценка от страна на А1 на възможностите сключване на
договор за продажба на изплащане и/или закупуване в брой на устройство в
пакет с абонаментен план и/или за определяне на гаранционна сума или
друго обезпечение, при сключване на договор;
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено. Оттеглянето на
съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните
задължения на А1. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични
данни, А1 и СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС няма да използват
личните Ви данни и информация за определената в настоящата декларация
цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на
обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
Настоящото съгласие се отнася само до първоначална кредитна оценка,
извършвана чрез трети лица – контрагенти на А1 и не засяга правото на

А1 да извършва текуща кредитна оценка на абонатите си по време на
действащ договор, така както е предвидено в общите условия на услугите,
когато обработва само данните за платежната история на абоната в А1;
Запознат съм със съдържанието на „Политика за защита на личните
данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на
дружеството и с правата ми предвидени в нея;
Данните, предоставени с настоящата декларация ще се обработват чрез
използване на автоматизирани алгоритми. С оглед това, имам право да
поискам човешка намеса при извършване на оценката или най-малко да
изложа възраженията си по отношение на резултата;
Данните, предоставени в настоящата декларация се обработват за
срока на действие на договора ми с А1;
Уведомен съм, че при сключване на договор за продажба на изплащане след
получено одобрение въз основа на настоящото заявление дължимите от
мен суми ще бъдат обезпечени с поръчителство от трето лице, което е
СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД При поръчителството, в случай,
че не заплатя дължимите от мен суми за полученото крайно устройство,
то поръчителят ще заплати задължението ми към А1 и в последствие ще
търси тези суми от мен като кредитор на задължението.
2. Предоставям на А1 и на СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД за
целта по т.3 моите три имена, ЕГН и адрес, които ще попълня в процеса на
текущата онлайн поръчка.
3. Съгласен съм личните ми данни, посочени в т. 2 от това заявление да се
обработват от А1 и/или СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД, като
чрез тях СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД получат информация за
мен от Националния осигурителен институт, Централния кредитен
регистър към БНБ, Централния регистър на особените залози, касаеща
поведението ми на длъжник, осигурителния ми статус, анализират тази
информацията, чрез изготвяне на потребителски профил (кредитна
оценка), за да оценят и предвидят необходимостта от учредяване на
обезпечения по договор, който желая да сключа, риска за събираемостта на
вземания, поведението ми на платец на продукти и услуги, предоставени
ми от А1 и предоставят кредитната оценка на А1.

