
Код Описание Брой PW Цена в лв. с 
вкл. ДДС

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА (в случай че е различен)

СЪТРУДНИК  1
Жена  Мъж  Фирма 

С наложен платеж  По банков път
Банкова сметка на новия сътрудник за превод на възнаграждения/отстъпки:

Моля,	изпратете	оригинала	на	молбата	или	копие	от	нея	на	LR	Health	&	Beauty	Systems.
Направете	необходимите	копия	за	себе	си	и	спонсорите	си.
*За	да	станете	сътрудник	на	LR,	 трябва	да	поръчате	стартов	комплект	по	Ваш	избор.	
Като	част	от	стартовия	комплект	е	необходимо	да	изберете	продукти	от	асортимента	на
LR	на	минимална	стойност	от	120,00	лв./180,00	лв.	в	зависимост	от	вида	на	комплекта.	
Стартовите	комплекти	може	да	разгледате	на	следващата	страница.

Дата и място:______________________________________

IBAN:____________________________________________
В случай че банковата сметка не е посочена в Молбата за сътрудничество, моля да 
я предоставите на компанията по имейл, заедно с удостоверение от банката, че сте 
титуляр на сметката.

СЪТРУДНИК  2

Жена  Мъж  

Трите имена:_______________________________________

Име на фирмата: ___________________________________

ЕГН/ЕИК: __________________________________________ 

________________________  ________________________ 
Град            ПК 

Адрес:___________________________________________

Телефон за контакт: __________________________________

E-mail: ___________________________________________

* Моля, попълнете Вашите данни четливо.
С настоящото се съгласявам да бъда информиран от „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД и от отговарящите за мен сътрудници за актуални предложения,
новости, акции, състезания и събития
        по имейл по телефон.
Мога да възразя срещу използването на имейл адреса/телефонния ми номер за тази цел по всяко време с бъдещ ефект.

С подписване на Молбата за сътрудничество декларирам, че прочетох и се съгласявам с Декларацията за защита на личните данни (на последната страница на 
молбата), с Общите условия за сътрудничество, Условията за доставка и плащане, Правилата за създаване и поддържане на интернет страница от независими 
сътрудници на „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД и Етичния кодекс за сътрудници на LR (които се намират на интернет страницата www.my-lrworld.com).

Трите имена:_______________________________________

Име на фирмата: ___________________________________

ЕГН/ЕИК: __________________________________________ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

________________________  ________________________ 
Град            ПК 

Адрес:___________________________________________

Телефон за контакт: __________________________________ 

E-mail: ___________________________________________

СПОНСОР
Код: 877355

Дата:____________________________________________

Име, Фамилия:_____________________________________

___________________________________
Подпис

___________________________________
Подпис

___________________________________
Подпис

Лични данни

Обща сума:

МОЛБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Базов стартов комплект

Бизнес стартов комплект 

ИЗБОР НА СТАРТОВ КОМПЛЕКТ*
Моля,	изберете	стартов	комплект:

Изберете продукти от асортимента на LR на минимална стойност 
(с вкл. ДДС) в зависимост от избрания стартов комплект:
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Стартови комплекти

БАЗОВ СТАРТОВ КОМПЛЕКТ

БИЗНЕС СТАРТОВ КОМПЛЕКТ 

+ Добавете PROFI пакет:

• Изберете продукти на LR Health & Beauty 
на стойност минимум 120 лв.

• Получавате комплект печатни материали БЕЗПЛАТНО: 

 ‐ 1	Каталог	Collection	
 ‐ 1	Ценоразпис	за	сътрудници	Collection	
 ‐ 2	Брошури	LR	World
 ‐ 1	Молба	за	сътрудничество	
 ‐ Флаери	за	програма	Autoship

+ Добавете Welcome комплект 1 само за 29,00 лв.*

• Изберете продукти на LR Health & Beauty 
на стойност минимум 180 лв.

• Получавате комплект бизнес материали на стойност
135 лв. само за 60 лв. (100 PW)*:

 ‐ 1	Starbox	
 ‐ 1	Aloe	Vera	Box	
 ‐ 1	LR	Кариерен	план	
 ‐ 1	LR	Бизнес	презентация	
 ‐ 1	Каталог	Collection	
 ‐ 1	Ценоразпис	за	сътрудници	Collection	
 ‐ 2	Брошури	LR	World	
 ‐ 1	Списък	с	имена	
 ‐ 1	Флаер	LR	LIFETAKT	
 ‐ 1	Флаер	LR	ALOE	VIA	
 ‐ 1	Флаер	LR	ZEITGARD	
 ‐ 1	Флаер	LR	Концепция	за	автомобили	
 ‐ 3	Молби	за	сътрудничество
 ‐ 1	Поздравителна	папка
 ‐ Флаери	за	програма	Autoship

+ Добавете Welcome комплект 1 само за 29,00 лв.*

ПАКЕТ LR ZEITGARD
Код: 95647
Комплектът	включва:	Cleansing	System	
Classic	Комплект	за	нормална	кожа	
(код:	70036),	Cleansing	System	Почист-
ващ	крем	за	чувствителна	кожа	
(код:	70001),	Cleansing	System	Глава	за	
четката	Soft	за	чувствителна	кожа	
(код:	70004)

Вместо 370,20 лв. само за 280,00 лв.

ПАКЕТ LR ALOE VIA
Код: 95648
Комплект	Aloe	Via	Moments,	който	
включва:	Aloe	Vera	Гел-концентрат,	Aloe	
Vera	Крем	с	прополис,	Aloe	Vera	Спрей	за	
спешна	помощ	(150	мл),	Aloe	Vera	Крем-са-
пун	за	ръце,	Aloe	Vera	Пилинг	за	лице,	Aloe	
Vera	Дневен	крем,	Aloe	Vera	Гел-крем,	Aloe	
Vera	Гел	за	зъби,		LR	ALOE	VIA	Флаер	за	
продажби,	LR	ALOE	VIA	Moments	Ръковод-
ство	за	продажби,	чанта

Вместо 189,00 лв. само за 140,00 лв.

ПАКЕТ LR LIFETAKT
Код: 95649
Комплектът	включва:	Pro	Balance	
Таблетки	(код:	80102),	Super	Omega	
Капсули	(код:	80338),	Colostrum	Liquid	
(код:	80361),	Pro	12	Капсули	(код:	80370),	
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Intense	Sivera	
(код:	80800)

Вместо 291,10 лв само за 220,00 лв.

120 лв.

240 лв.
180 лв.

60 лв.
100 PW

-24%-26%-24%

280 лв.
210 PW

183,07 GV

140 лв.
95 PW

82,89 GV

220 лв.
180 PW

157,36  GV

БЕЗПЛАТНО
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Регистрирайте	се	с	Бизнес	стартов	комплект	и	можете	в	свободния	си	избор	
на	продукти	да	изберете	Profi	комплект	с	чудесна	отстъпка	и	допълнително	PW.	

Условия: Ако се регистрирате с Бизнес стартов комплект, имате възможност във вашия свободен 
избор на продукти да закупите един, два или трите Profi пакета (имате право да поръчате само по 1 
пакет от всеки вид). Предложението важи единствено в момента на регистрация.

*Условията на Welcome програмата може да видите на 
следващата страница.
**Всички цени са с вкл. ДДС. Изображенията на печат-
ните материали са примерни.

*Комплектът	с	бизнес
материали	не	носи	GV

СВОБОДЕН ИЗБОР 
НА ПРОДУКТИ

СВОБОДЕН ИЗБОР 
НА ПРОДУКТИ



WELCOME КОМПЛЕКТ 2
Код: 94011
Комплектът включва:
• Aloe Vera Nutri-Repair Шампоан за коса 

(код: 20648)
• LR LIFETAKT Aloe Vera Гел за пиене с 

вкус на праскова  (код: 80750)
• LR Colours Почистваща пяна за лице 

(код: 10377) 

Вместо 73,30 лв. само за 
29,00 лв.

WELCOME КОМПЛЕКТ 3
Код: 94012
Комплектът включва:
• Bruce Willis Парфюм (код: 3505)
• Microsilver Plus Паста за зъби (код: 25090)
• Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

(код: 20631)

Вместо 86,40 лв. само за 
29,00 лв.

Направете поръчка през първите 3 месеца на стойност минимум 120,00 лв. и участвайте в Welcome програмата на LR! През 
всеки месец ще имате възможността да вземете съответния комплект, състоящ се от най-популярните продукти с  невероятна 
отстъпка! 

Условия:
Условие за поръчка на Welcome комплект е еднократна лична поръчка (вкл. стартов комплект) на стойност минимум 120 лв. (с вкл. ДДС) през съответния месец. За 
първи месец се счита месецът на регистрация. Стойността на Welcome комплекта не се включва в минималната стойност от 120 лв. за поръчка. Цената на Welcome 
комплекта не подлежи на допълнителни отстъпки и не носи PW и GV. За да поръчате Welcome комплект, попълнете съответния код във формуляра за поръчка, 
комплектът не се добавя автоматично. Всеки сътрудник има право на 1 Welcome комплект за съответния месец. Всеки комплект е точно определен за съответния 
пореден месец т.е. през 1-вия месец сътрудникът има право да поръча САМО Welcome комплект 1; в случай че сътрудникът се включи в Welcome програмата през 
2-рия месец, може да поръча САМО Welcome комплект 2 за съответния месец и т.н. Имайте предвид, че Welcome комплект 2 и Welcome комплект 3 не могат да се
поръчат през онлайн магазина. 

Welcome Програма

WELCOME КОМПЛЕКТ 1
Код: 94010
Комплектът включва:
• Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант 

(код: 20643) 
• Парфюм LR Classics Marbella (код: 3295-124) 
• LR LIFETAKT Vita Active Червени плодове 

(код: 80301)

Вместо 66,30 лв. само за 
29,00 лв.

ТВОЯТА ПРОГРАМА FAST TRACK
До 24 000 лв. общо за 12 месеца

8 000 PW общ оборот, минимум 100 PW 
личен оборот, 2 линии x 500 PW,
4 000 PW остатъчен оборот при 1 линия  
с минимум  4 000 PW

4 000 PW общ оборот, минимум 100 PW 
личен оборот, 2 линии x 500 PW,
2 000 PW остатъчен оборот при 1 линия  
с минимум 4 000 PW

 * Вижте пълните условия на www.my-lrworld.com
** Съгласно условията на актуалната концепция за автомобили на LR България

Ниво 2 
(Мениджър)

Ниво 1
(Младши мениджър)

гарантирано на месец*, плюс бонус за 
автомобил**, плюс търговски марж 
(от продажбата на клиенти)

1 000 лв.

гарантирано на месец*, плюс бонус за 
автомобил**, плюс търговски марж 
(от продажбата на клиенти)

500 лв.

12 000 PW общ оборот, минимум 100 PW 
личен оборот, 3 линии x 500 PW,
4 000 PW остатъчен оборот при 1 линия  
с минимум 4 000 PW

Ниво 3
(Младши лидер на група)

гарантирано на месец*, плюс бонус за 
автомобил**, плюс търговски марж 
(от продажбата на клиенти)

2 000 лв.

ТВОЯТ
ЕКИП

ТИ

Младши 
мениджър

Младши 
мениджър

Младши 
мениджър

Младши 
лидер на група

Пример 

ТВОЯТ
ЕКИП

ТИПример 

Младши 
мениджър

Младши 
мениджър

Мениджър

+ ТВОЯТ НОВ ПЪТ ДО
МЛАДШИ ЛИДЕР НА ГРУПА
Нивата на Fast Track важат и 
като квалификация за титла

FAST TRACK BONUS
Програмата Fast Track Bonus дава шанс да получите до 24 000 лв. бонус общо за 12 месеца. Ако през първите три пълни месеца след месеца 
на регистрацията си в LR се квалифицирате минимум за ниво 1 (Младши мениджър*) и потвърдите това ниво през следващия месец, LR ще 
допълни възнаграждението Ви за всеки от двата месеца до сумата от 500 лв. А ако продължите да изпълнявате критериите на програмата 
и през следващите месеци (до 12 месеца включително двата месеца за първоначална квалификация), ще получавате гарантирано месечно 
възнаграждение в съответствие с постигнатото ниво. Пълните условия на програмата може да откриете на www.my-lrworld.com.

1-ви
месец -56% -60% -66%

2-ри
месец

3-ти
месец



ЗА ПОРЪЧКИ:
Телефон:   070015121
	 	 	 в	работни	дни,	от	09:00	до	17:30ч.
E-mail:	 	 	 order.bg@lrworld.com
Онлайн магазин:	 	 https://shop.lrworld.com/
Минималната	стойност	за	поръчка	е	80,00	лв.	(с	вкл.	ДДС).	За	поръчки,	на-
правени	през	онлайн	магазина,	няма	минимална	стойност	на	поръчката.	
При	избор	на	наложен	платеж	поръчките	се	заплащат	на	куриер	в	момен-
та	на	доставката.	Сътрудникът	 заплаща	стойността	на	поръчката,	 която	
е	записана	във	фактурата.	В	общата	стойност	на	фактурата	са	включени	
транспортни	 разходи	 в	 зависимост	 от	 стойността	 на	 поръчката,	 както	 е	
посочено	в	таблицата	по-долу.	Поръчки	над	800,00	лв.	(с	вкл.	ДДС)	се	за-
плащат	само	по	банков	път.

Ако	желаете	да	получите	информация	за	бизнес	сътрудничеството	с	LR,	 за	
съдържанието	и	употребата	на	нашите	продукти,	за	процедурата	по	връщане	
на	закупени	от	Вас	продукти	и	др.,	може	да	се	свържете	с	нас	на:

ОБСЛУЖВАНЕ 
тел:   070015121 
e-mail:		 	 service.bg@lrworld.com  

ИНФОРМАЦИЯ
тел:   070015121  
e-mail:		 	 info.bg@lrworld.com

„ЛР	Хелт	Енд	Бюти	Систъмс“	ЕООД	ще	Ви	информира	своевременно	за	но-
востите	 и	 предложенията	 на	 компанията	 чрез	 нейните	 печатни	 издания	 и	
официална	интернет	страница:	www.LRworld.com,	както	и	чрез	имейл	на	по-
сочения	от	Вас	електронен	адрес.

Транспортни разходи:
Стойност на поръчката  Транспортни разходи  
	 	 	 	 (с	вкл.	ДДС)
80,00	лв.	–	149,99	лв.	 	 	 6,00	лв.
150,00	лв.	–	199,99	лв.	 	 3,00	лв.
200,00	лв.	–	299,99	лв.	 	 2,40	лв.
300,00	лв.	и	повече	 	 	 безплатно

Важна информация

Декларация за защита на личните данни за Молби за сътрудничество
С	тази	декларация	за	защита	на	личните	данни	ние,	„ЛР	Хелт	Енд	Бюти	Систъмс“	ЕООД,	искаме	
да	Ви	информираме	относно	това,	как	обработваме	и	използваме	личните	Ви	данни	в	рамките	
на	нашите	бизнес	отношения.	„ЛР	Хелт	Енд	Бюти	Систъмс“	ЕООД	спазва	изискванията	на	Об-
щия	регламент	на	ЕС	относно	защитата	на	данните	(ОРЗД)	и	останалите	разпоредби	за	защита	
на	личните	данни.

1. Какви Ваши лични данни записваме?
Лични	данни	са	всяка	информация	за	определено	или	определяемо	физическо	лице,	която	Вие	
ни	споделяте,	която	възниква	при	нас	или	се	събира	от	нас	по	друг	начин.	В	рамките	на	нашите	
бизнес	отношения	ние	обработваме	и	използваме	следните	лични	данни:
Основни	данни:	Име,	ЕГН,	адрес,	дата	на	раждане,	номер	на	телефон,	факс	и	мобилен	телефон,	
имейл	адрес,	както	и	банкова	сметка	и	евентуални	данни	по	желание	(напр.	данни	за	кредитна	
карта)	и	законово	изискваните	данни
Данни	за	поръчки	и	обороти:	Данни	за	направените	от	Вас	поръчки	и	генерираните	от	тях	обо-
роти
Структурни	данни:	Данни	за	Вашата	структура	във	височина	и	дълбочина,	т.е.	сътрудниците,	
които	са	Ви	привлекли	пряко	или	косвено	(височина)	и	сътрудниците,	които	Вие	сте	привлекли	
пряко	и	косвено	(дълбочина)

2. За какво и на какво правно основание използваме Вашите лични данни? 
2.1 Основни данни
Ние	обработваме	Вашите	основни	данни	на	основание	чл.	6,	ал.	1,	буква	б)	от	ОРЗД	за	изпъл-
нение	на	сключения	с	Вас	договор	за	сътрудничество,	както	и	на	договорените	поръчки.	Това	
включва	и	използването	на	Вашите	данни	за	изпращане	на	електронни	съобщения	за	сътруд-
ници,	например	VIP-нюзлетъри,	в	рамките	на	нашите	задължения	за	полагане	на	дължимата	
грижа.	Това	важи	и	за	операциите	по	обработване,	които	са	необходими	с	оглед	предприемане	
на	стъпки	преди	встъпване	в	договорни	отношения.	Данните	ще	се	предоставят	и	на	други	съ-
трудници,	ако	това	е	необходимо	за	изпълнение	на	Вашето	задължение	за	полагане	на	дължи-
мата	грижа	по	договора.	Без	обработка	на	Вашите	основни	данни	не	е	възможно	да	се	сключи	
и	да	се	изпълни	договорът.
Освен	това	ние	обработваме	Вашите	данни	за	маркетингови	цели,	доколкото	съществува	леги-
тимен	интерес	за	това,	който	има	преимущество	(чл.	6,	ал.		1,	буква	е)	от	ОРЗД),	или	ако	Вие	сте	
дали	съгласието	си	(чл.	6,	ал.	1,	буква	a)	от	ОРЗД).	По-специално,	ще	Ви	изпращаме	регулярно	
по	имейл	маркетинг	нюзлетъри,	за	които	сте	абонирани,	за	да	Ви	информираме	за	новостите	и	
промените	в	това,	което	предлагаме.	Правното	основание	за	това	е	Вашето	съгласие	съгласно	
чл.	6,	ал.		1,	буква	a)	от	ОРЗД.	
2.2 Данни за поръчките и оборота
Данните	за	Вашите	поръчки	ние	обработваме	за	изпълнението	и	осчетоводяването	на	дого-
ворените	поръчки.	Данните	за	поръчките	и	оборота	се	обработват	и	за	да	се	изчислят	Вашите	
възнаграждения/отстъпки	съгласно	сключения	с	Вас	договор	за	сътрудничество,	и	по-специ-
ално	съгласно	Маркетинг	плана,	които	се	полагат	на	Вас	и	на	сътрудниците	от	Вашата	висо-
чина,	които	са	Ви	привлекли	пряко	или	косвено	за	сътрудник.	Данните	се	предоставят	на	раз-
положение	и	на	други	сътрудници,	ако	имат	значение	за	техните	възнаграждения/отстъпки.	В	
тези	случаи	правното	основание	е	чл.	6,	ал.	1,	буква	б)	от	ОРЗД.	Без	това	обработване	на	Вашите	
данни	за	поръчки	и	оборот	сключването	на	договора	(с	оглед	на	поръчката)	и	договорното	
изпълнение	(с	оглед	на	поръчката	и	договора	за	сътрудничество)	са	невъзможни.
2.3 Структурни данни
Структурните	данни	се	обработват,	за	да	се	изчислят	полагащите	се	на	Вас	и	на	сътрудниците	
Вашата	височина,	които	са	Ви	привлекли	пряко	или	косвено	за	сътрудник,	възнаграждения/
отстъпки	съгласно	сключения	с	Вас	договор	за	сътрудничество,	и	по-специално	съгласно	Мар-
кетинг	плана.	Данните	се	предоставят	и	на	други	сътрудници,	ако	имат	значение	за	техните	
възнаграждения/отстъпки.	В	тези	случаи	правното	основание	е	чл.	6,	ал.	1,	буква	б)	от	ОРЗД.	
В	останалите	случаи	обработваме	Вашите	структурни	данни	за	анализи	на	пазара,	статистики,	
за	избягване	на	злоупотреби	и	за	оптимизиране	на	обслужването,	доколкото	съществува	ле-
гитимен	интерес	с	преимущество	(чл.	6,	ал.	1,	буква	е)	от	ОРЗД).	Без	обработване	на	Вашите	
структурни	данни	не	е	възможно	да	се	сключи	и	да	се	изпълни	договорът	за	сътрудничество.
2.4 Без автоматизирано вземане на решения
Ние	не	вземаме	решения,	които	пораждат	правни	последствия	за	Вас	или	по	подобен	начин	Ви	
засягат	в	значителна	степен	и	които	се	основават	единствено	на	автоматизирано	обработване	
на	Вашите	данни.	

3. Право на възражение
Можете	по	всяко	време	да	възразите	срещу	обработката	на	лични	данни	за	маркетингови	

цели.	Това	важи	особено	за	използването	на	Вашите	данни	за	изпращане	на	маркетингови	
нюзлетъри.	Тогава	ние	сме	законово	задължени	да	прекратим	събирането,	обработването	и	
използването	на	данни.	
Ако	обработваме	Вашите	лични	данни	на	основание	на	легитимен	интерес	съгласно	чл.	6,	ал.	
1,	буква	е)	от	ОРЗД,	Вие	можете	по	всяко	време	да	възразите	срещу	такова	обработване	на	
данните	на	основания,	свързани	с	Вашата	конкретна	ситуация.	Молим	в	този	случай	да	се	
обърнете	към	точката	за	контакт,	посочена	в	член	6	от	тази	декларация.	Ние	ще	проверим	
дали	нашият	легитимен	интерес	от	обработката	на	данните	има	преимущество	и	във	Вашия	
случай,	или	въз	основа	на	Вашата	конкретна	ситуация	с	преимущество	са	Вашите	интереси.	В	
последния	случай	ще	прекратим	обработването	на	данните	съобразно	с	Вашето	възражение.	В	
този	случай	няма	да	можем	да	обработим	настоящи	и	евентуално	бъдещи	поръчки.	

4. Предоставяне на трети страни
Ние	не	предоставяме	Вашите	лични	данни	на	трети	страни	за	маркетингови	цели.	Предоста-
вяне	на	лични	данни	на	трети	страни	може	да	става	тогава	и	само	тогава,	когато	(i)	това	е	
необходимо	за	администриране	на	договорните	отношения	(особено	предоставянето	им	на	
сътрудници	от	Вашата	височина	и	дълбочина),	(ii)	ние	сме	законово	задължени	за	това	или	
(iii)	това	е	необходимо	за	изпълнението	на	договорните	отношения	или	други	сключени	с	Вас	
споразумения,	както	и	на	нашите	права	и	задължения.
Ако	по	изключение	сътрудник	от	Вашата	височина	или	дълбочина	живее	в	трета	страна	из-
вън	Европейския	съюз,	данните	ще	му	бъдат	предоставени	единствено	ако	предпоставките	
за	това	съгласно	ОРЗД	са	налице,	особено	ако	при	получателя	е	осигурено	адекватно	ниво	на	
защита	на	данните.

5. Сигурност
Ние	 вземаме	 технически	 и	 организационни	мерки,	 най-вече	 за	 да	 гарантираме,	 че	 Вашите	
лични	данни	са	защитени	срещу	загуба,	неточни	промени	или	неправомерен	достъп	на	трети	
страни.	Мерките	постоянно	ще	бъдат	адаптирани	към	подобрените	технически	възможности.

6. Информация за контакт
Отговорно	място:	„ЛР	Хелт	Енд	Бюти	Систъмс“	ЕООД,	бул.	„Цариградско	шосе“	№	60,	1784	Со-
фия,	имейл:	info.bg@lrworld.com
Обръщаме	внимание,	че	за	обработката	на	личните	Ви	данни	сме	съвместно	отговорни	със	съ-
трудниците,	които	са	Ви	привлекли	косвено	или	пряко	за	сътрудник	(чл.	26	от	ОРЗД).	За	упраж-
няване	на	правата	Ви	по	отношение	на	защита	на	личните	данни,	моля,	обърнете	се	към	нас.	

7. Срок на съхранение
Ние	 съхраняваме	 Вашите	 лични	 данни,	 докато	 целта	 на	 съхранението	 продължава	 да	 съ-
ществува	и	докато	съхранението	е	необходимо.	Вашите	основни	данни,	данните	за	поръчки	
и	оборот,	както	и	структурните	данни	се	съхраняват	за	срока	на	сключения	с	Вас	договор	за	
сътрудничество.	След	прекратяване	на	договора	за	сътрудничество	ние	съхраняваме	Вашите	
основни	данни,	данните	за	поръчки	и	оборот	и	структурните	данни,	ако	това	е	предвидено	в	
законодателството	на	ЕС	и	в	националната	нормативна	уредба,	закони	или	други	разпоредби	
или	е	необходимо	за	защитата	на	нашите	легитимни	интереси.	
Съхраняваните	само	за	маркетингови	цели	данни	се	заличават,	ако	оттеглите	съгласието	си.	

8. Вашите права
Съгласно	ОРЗД	Вие	имате	право	да	изискате	от	нас	достъп,	коригиране,	изтриване	и	ограни-
чаване	на	обработката,	да	упражнявате	правото	си	на	преносимост	на	данните	и	описаното	
по-горе	право	на	възражение,	както	и	да	оттеглите	дадените	съгласия.	Ако	ОРЗД	свързва	тези	
права	с	изпълнението	на	определени	предпоставки,	то	те	важат	само	ако	тези	предпоставки	
са	изпълнени.	
За	упражняване	на	правата	си	молим	да	използвате	посочените	по-горе	данни	за	контакт.	При	
упражняване	на	правата	трябва	да	докажете	своята	самоличност,	за	да	се	избегне	неправо-
мерно	предоставяне	на	информация	на	трети	страни.
Освен	това	имате	право	да	подавате	жалби	до	компетентните	надзорни	органи.	Ако	имате	съм-
нения	относно	правомерността	на	обработване	на	Вашите	данни,	молим	да	ни	информирате,	
за	да	можем	да	изясним	това.	

9. Промени в декларацията за защита на личните данни
Възможно	е	да	се	налага	адаптиране	на	съдържанието	на	настоящите	правила	за	защита	на	
личните	данни.	Запазваме	си	правото	да	ги	променяме	по	всяко	време.	Ние	ще	публикуваме	
променената	версия	на	правилата	за	защита	на	личните	данни	също	на	това	място.	
Версия,	май	2018	г.


