
 
Съгласен съм, предоставените от лични данни във формата за регистрация да бъдат обработвани с цел 
регистрирането ми като участник в играта „Създай своя детски профил в EON TV 2“ и свързаните с това - 
идентификация на печелившите участници, предоставянето на спечелената награда и удостоверяване на 
нейното получаването.  
 
Мога да оттегля съгласието си по всяко време преди предаване на наградата, като се обърна към 
длъжностното лице по защита на данните в БТК на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни пишете на: 
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti 
 
Наясно съм, че при отказ или оттегляне на даденото от мен съгласие Vivacom няма да може да ми осигури 
възможността да участвам в играта „Създай своя детски профил в EON TV 2“, да ме идентифицира като 
печеливш и да ми предостави наградата. Оттеглянето на даденото от мен съгласие няма да засегне 
законосъобразността на обработването на личните данни преди неговото оттеглянето. 
 
 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (с търговско наименование Vivacom) е търговското дружество, 
регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181. Vivacom е администратор 
на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 
 
По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, мога да се обърна към длъжностното лице по 
защита на данните в БТК на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни пишете на: гр. София 1784, бул. 
"Цариградско шосе" № 115и или на: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti 
 
Основанието за обработването на гореизброените лични данни за посочената по-горе цел е моето съгласие. 
Личните данни ще се обработват за срок до 60 дни от предоставяне им и ще се използват само за целта, 
посочена в настоящето съобщение.  
 
По отношение упражняване правата на достъп до обработваните лични данни, тяхното коригиране, изтриване, 

ограничаване на обработването им, както и правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, 

подробна информация е налична в Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от  

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при участие в игра „Създай своя детски профил в EON TV 2“, 

публикувана на адрес: https://www.vivacom.bg/bg/residential/obshti-uslovija#lichni-danni 
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