ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ В
„ОБЩЕСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА“ юридически лица
Членовете могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат да следват целите и
намеренията на сдружение „ Център за социално здраве Соменсо“. За да се присъедините, моля
попълнете настоящия формуляр на „Общество за управление на стреса“ и го изпратете на адрес или
по електронна поща на info@somenso.eu заедно с необходимите сертификати и препоръки. Повече
информация за видовете членство можете да намерите на https://somenso.eu/
Членският внос се заплаща в брой или по банков път IBAN: BG08UBBS80021079353840, BIC:
UBBSBGSF, НПО Център за социално здраве Соменсо, Основание: дарение
Име и фамилия…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Име на организация (фирма)………………………………………………………………....................................................
Адрес за кореспонденция……………………………………………………………………………………………………………………..
Професия………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Сфера на дейност…………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Годишен членски внос - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: заплаща се еднократна първоначална вноска за
обработка на документи; всяка следваща година - поддържаща вноска.





Членство за компании производители на лекарства и добавки
o Еднократна такса – 3020лв
o Поддържаща такса- 2020лв
Корпоративно членство
o Еднократна такса – 2020 лв
o Поддържаща такса- 1200 лв
Членство за образователни институции
o Еднократна такса – 390 лв
o Поддържаща такса- 159 лв

* За всички придобивки за членовете, както и за условията за членство може да се информирате на
страницата на Център за социално здраве Соменсо – https://somenso.eu/

Дата

Подпис

…………………………..

………………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за обработване на личните данни

Долуподписаната/ият………………………………………………………………………………………………………
1.Декларирам, че се запознах ефективно с Политиката за поверителност на „Общество за
управление на стреса“, публикувана на уебсайт www.somenso.eu
2.Съгласявам се „Общество за управление на стреса“, в качеството на администратор,
самостоятелно или чрез възлагане на обработващи лица, да обработва личните ми данни в
съответствие с целите, основанията, сроковете и останалите условия, обявени в Политиката за
поверителност на организацията.
3.Потвърждавам, че :
•

•
•

Предоставям личните си данни доброволно на „Общество за управление на стреса“, за да
бъдат обработвани с целите на ефективна комуникация във връзка с дейността на
сдружението, организиране и участие в събития, форуми и други инициативи.
Предоставените от мен данни са пълни, точни и актуални
Запознат/а съм с правото си да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни
частично или изцяло по всяко време , както и за упражняване на „правото да бъда забравен“,
които заедно с другите ми права за информация, достъп до лични данни, възражение и
защита като субект на данни, мога да упражня с писмено заявление до „Общество за
управление на стреса“ , което може да бъде подадено на електронен адрес, както и по
традиционната поща.

Категории лични данни, за които се дава съгласие:
•
•
•
•

Данни за физическа идентичност(име, фамилия, рождена дата);
Данни за контакт (телефон, имейл, адрес за кореспонденция);
Данни за образование и професионална заетост;
Възпроизвеждане на образ със снимка

Давам изричното си съгласие личните ми данни за контакт да бъдат обработвани от „Общество за
управление на стреса“ за целите на директния маркетинг и по-конкретно за изпращане на актуална
информация за дейностите на организацията с цел тяхното популяризиране и подобряване. Давам
изричното си съгласие предоставените от мен данни да бъдат възпроизвеждани електронно или на
хартия и да бъдат използвани от администратора за създаване на ново съдържание в собствени
бази данни, устройства и уеб сайтове, които могат да се предоставят на други членове и партньори
на организацията за създаване на контактна мрежа и презентационни материали с цел
популяризиране инициативите на организацията.
Дата ………………………..

Декларатор………………………….

