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Аз, долуподписан/ият/та, 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

(три имена на субекта на данните, друга информация за идентификация и контакти), 

в качеството си на „субект на лични данни“ и при условията на Общия регламент за защита 
на личните данни,  

Като се има предвид, че: 

Съм предоставил съгласието си за обработване на следните лични данни; 

имена, адрес, имейл адрес и телефон 

по следния начин; 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се по какъв начин е дадено съгласието - на хартия, по електронен път и т.н.),  

във връзка със следната цел; 

Абонамент за бюлетин и маркетингови цели от он-лайн магазин Makave Shop 

 

от администратора на лични данни МАКАВЕ ЕООД , с ЕИК 175259516 и адрес: гр.София, 
п.к.1517, ул.Константин Фотинов  No113A, ет. 3, офис 9, телефон: 0878 70 20 23 , имейл: 
privacy@makave.eu, Интернет страница: https://shop.makave.eu 

и като заявявам, че съм надлежно информиран/а, че имам право да оттегля съгласието си 
за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен 
да посочвам причина за оттеглянето. 

 

С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ: 

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление, да бъдат 
събирани и обработвани за посочената цел/цели. 

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, 
изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и 
убеждение.  

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните 
данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на 
лични данни продължи обработването горепосочените данни след оттеглянето на 
съгласието с настоящото уведомление. 

 

Дата:       Подпис:.......................... 

 

Получено от:................................................................на.............................................. 


