
ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРЕДПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Теленор България ЕАД („Оператор“)

София  1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, Телефон +359 89 123, info@telenor.bg
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три имена:

Продавач-консултант (три имена):

Дата:

Град:
Подпис:

Дата:

Град:
POS код:Подпис:

Лична Карта Паспорт Друг вид

Адрес:Булстат/ЕИК

Упълномощено лице:

ЕГН /ЛЧН  Лична Карта Паспорт Друг вид

1. Предоставените данни са достоверни и актуални. Запознат съм с доброволния характер и условията за предоставяне и обработка 
на посочените лични данни на Потребителя, както и с последиците от отказ за предоставянето им. Приемам тези условия, предос-
тавям личните данни на Потребителя доброволно и давам своето изрично съгласие Операторът, като администратор на лични 
данни, да обработва самостоятелно или чрез трети лица, действащи от негово име и под негов контрол, включително да разкрива 
и предоставя на други лица личните данни, за целите и съобразно условията, предвидени в Общите условия за взаимоотношения с 
потребители на мобилни телефонни услуги на Оператора и в съответствие с действащото законодателство. Съгласен съм 
предоставените данни на Потребителя да бъдат предоставяни и/или обработвани и използвани от компетентните органи в 
страната, в съответствие с действащото законодателство. Запознат съм с правото си на достъп до личните ми данни и с право-
то да поискам коригирането на събраните лични данни.

2. Получих екземпляр, запознат съм с Общите условия за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги на  Опера-
тора, съгласен съм с тях и се задължавам да ги спазвам. Запознат съм с условията на предлаганите от  Оператора предплатени 
планове, пакети и услуги, информация за които (в това число и за последващи техни изменения) се съдържа на интернет страницата 
на Оператора: www.telenor.bg и в търговската мрежа на Оператора.

3. Съгласен съм да получавам повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг, като съгласието ми може 
да бъде оттеглено по всяко време.

4. Декларирам, че съм запознат и съм съгласен, че Операторът не гарантира ползването на приложения за пренос на глас, видео и 
текстови съобщения през интернет среда между двама и/или повече потребители, както и че посоченото може да бъде предмет на 
допълнително таксуване.

5. Потвърждавам, че съм информиран за възможността след 01.07.2014 г. да използвам различни от Теленор доставчици на услуги в 
роуминг в Европейския съюз, като продължавам да използвам роуминг от Теленор в останалите държави.

Удостоверявам, че Потребителят/ Законният представител/ Упълномощеното лице лично положи подписа си пред мен и че удостове-
ри самоличността си, предоставяйки личен документ.


