Заявка за встъпване в членство в Сдружение „Авто-Мото и Асистънс Клуб
България” (АМАК)

ЧЛЕНСКИ НОМЕР:

Попълва се от Авто-Мото и Асистънс Клуб България
(Моля попълвайте с печатни букви/цифри и зачеркнете нужното с Х)

ВИД ЧЛЕНСТВО:

БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПА

ЕВРОПА ПЛЮС

ПОЛЗВАТЕЛИ:
ЧЛЕНСКИ ВНОС:

39,- лв.

69,- лв.

89,- лв.

159,- лв.

199,- лв.

249,- лв.













ИЗБОР:

ВАШИТЕ ДАННИ КАТО ОСНОВЕН ЧЛЕН:

Име, Фамилия / ЮЛ:
Населено място: (гр/с)
Рожденна дата / ЕИК:
Телефон:
Рег. номер на МПС:
Марка и модел на МПС:
Дата на рег.на МПС:
Email:
ДАННИ НА ВАШ РОДНИНА, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН, АКО СЕ СКЛЮЧВА ЗА ДВАМА:

Име, Фамилия / ЮЛ:
Населено място: (гр/с)
Телефон:
Рег. номер на МПС:
Марка и модел на МПС:
Дата на рег.на МПС:

ПЛАЩАНЕ:

 Банков превод

 В брой

 Наложен платеж

 Посредник .......................................

С подписа си потвърждавам, че съм прочел, разбрал и се съгласявам с предоставените правила и общи условия за членство и ползване на услугите по
предоставяне на Пътна помощ, която се осъществява от Сдружение „Авто-Мото и асистънс Клуб България” (АМАК).
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 34а от Закона за защита на личните данни, давам изрично своето съгласие АМАК да събира, предоставя на трети лица и
обработва личните ми данни, до които сдружението е получило достъп при сключването и изпълнението на сключения между нас членски договор за
целите на пълното и точно изпълнение на този договор, както и за други законни цели.
Освен по пощенски път се съгласявам да бъда информиран/а по мейл и/или телефон, посочени по-горе.
Декларирам истинността на заявените от мен данни и обстоятелства. Известно ми е, че при деклариране на неверни данни, членството ми в АМАК и
всички права свързани с него се прекратяват незабавно.

Дата, Място

Подпис на кандидат за членство

..................... / .......................

...............................................

Сдружение „Aвто-Мото и Асистънс Клуб България” (АМАК) • Servicecenter •
9002 Варна, Бул. Княз Борис I, № 91, ап. 1 •
Тел.: 00359/700 112 77 • факс 00359/52 630 702 • info@amak.bg • www.amak.bg

Заявка за встъпване в членство в Сдружение „Авто-Мото и Асистънс Клуб
България” (АМАК)
ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ СЪГЛАСНО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (GDPR)
Ние, Сдружение „Авто-Мото и Асистънс Клуб България“ (АМАК), с адрес на регистрация Република България, гр.Варна, 9002,
бул.Княз Борис I, No.91, ет.1, ап.1 и ЕИК 176711807, в качеството си на администратор на предоставената ни от Вас и
ползваната от нас информация, бихме искали да получим съгласието Ви за обработването й за целите по-долу:
1. С оглед на възможноста да изпълним договорни или законови задължения, свързани с предоставянето на продукти или
услуги, ние ще обработваме Вашата лична информация, която сте ни предоставили или която е възможно бъде изискана в
бъдеще. В случай, че не предоставите съгласието си, това няма да повлияе на възможността ни да Ви предоставим заявената
услуга или продукт, освен ако предмет на обработване е информация с изключително голямо значение за предоставяне на
съответния продукт или услуга. Евентуален отказ от Ваша страна да ни предоставите за обработване информацията Ви, ще ни
лиши от възможността да предоставим продукта или услугата, която желаете и ще се счита, че пекратявате договорните
отношения помежду ни.
Ако сте съгласни с посоченото в точка 1 по-горе, моля отбележете в квадратчето по-долу.

□ Да, съгласен съм, АМАК да обработва личните ми данни за целите на договорните ни отношения.
АМАК приема много сериозно въпросите относно поверителността и защитата на Вашата информация и поемаме ангажимент да
защитаваме всички Ваши данни, които ни предоставяте.
2. Бихме желали да поддържаме връзка с Вас с цел:

Актуализиране, коригиране или потвърждаване на Вашите лични данни и информация за Вас;

Да Ви информираме за състоянието на предоставените услуги и за Вашите права и задължения по тях

Да извършваме всички процеси по обработване за информацията за Вас за целите на директния маркетинг

Да получим Вашето мнение за предоставените услуги и за да Ви предоставяме информация за ексклузивни
предложения, за продукти и услуги на АМАК, кото считаме че биха представлявали интерес за Вас.
Ако сте съгласни с посоченото в точка 2 по-горе, моля, отбележете в квадратчето по-долу.

□ Да, съгласен съм АМАК да поддържа връзка с мен за целите, посочени по-горе.
3. С Вашето разрешение по-долу, ни давате право да споделяме предоставената от Вас информация с дружества в групата на
АМАК и избрани трети лица (повечето от които действащи в качеството си наши обработващи лични данни и информациони
партньори), включително и за целите на директния маркетинг.
Моля, отбележете квадратчето по-долу, ако желате да получавате съобщения за продукти, специални оферти или
услуги на АМАК от трети лица, които са обработващи лични данни или информация по възлагане от АМАК.

□ Да, съгласен съм АМАК да предоставя моята информация за целите, посочени по-горе.
4. Промяна на вашите маркетингови предпочитания
В случай, че промените решението си и искате да актуализирате Вашите предпочитания за комуникация с маркетингова цел по
което и да е време, предлагаме Ви лесни начини да го направите. Разберете как в нашата Политика за конфиденциалност,
приложена към настоящото съгласие и достъпна онлайн на следния адрес www.amak.bg, която в детайли посочва как
обработваме Вашите лични данни и иформация и какви са Вашите права в тази връзка.
Имате право да оттеглите това съгласие във връзка с точки 1, 2 и 3 по-горе по всяко време, като отправите искане в писмен вид
до адреса по регистрация на Дружеството или се свържете с нас на info@amak.bg
В момента, в който получим оттегленото ви съгласие по точка 1 , ще бъдем поставени в невъзможност да предоставим
заявените от Вас продукти и услуги и няма да можем да администрираме Вашата заявки и ще се считаме, че прекратявате
договорните отношения с АМАК.
Това няма да се отрази на обработката на предоставената от Вас информация до този момент.
Нашата Политика за конфиденциалност, в която е посочено по-подробно как обработваме Вашата информация, както и какви са
правата Ви в тази връзка, е приложена и достъпна на следния адрес www.amak.bg
Моля, да потвърдите, че сте се запознали с Политиката ни за конфиденциалност, като поставите отметка в квадратчето
по-долу.

□ Да, потвърждавам, че съм запознат/а с приложената Политика за конфиденциалност.
В случай, че имате въпроси по отношение на исканото съгласие или обработването на Вашата информация, можете да се
свържете със служителя по защита на AMAK на адрес Република България, гр.Варна, 9002, бул.Княз Борис I, No.91, ет.1, ап.1
или с имейл на следния адрес: info@amak.bg
Настоящото съгласие се отнася за обработване и целите на всички договори с AMAK, включително всички вече издадени
договори.
Име ......................................................................

Дата: ............................

Подпис: ...........................
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