7.1. С подписването на договора за ОТП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ
декларира, че преди сключването на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ му
е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия
режим на държавата/ите, в която/ които ще пребивава, а така също,
че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична
безопасност по време извършването на ОТП.
7.2. С подписването на договора за ОТП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ
декларира, че е запознат подробно с всички детайли по програмата
за

ОТП

и

ги

приема,

включително

и

предложената

от

ТУРОПЕРАТОРА обща цена.
7.3. С подписването на договора за ОТП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ
декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
7.3.1. че е запознат с, приема и се задължава да спазва
условията на настоящите Общи условия;
7.3.2. че доброволно е предоставил на ТУРОПЕРАТОРА
своите лични данни и данни за контакт;

7.3.3. че е запознат с разпоредбите за защита на личните
данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни,
както и с факта, че ТУРОПЕРАТОРЪТ е администратор на лични
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
7.3.4. че е съгласен ТУРОПЕРАТОЪТ, при стриктно спазване
на всички законови изисквания в областта на защитата на личните
данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за
защита на личните данни, в това число с автоматични средства
личните му данни за целите на договора за ОТП и за провеждане на
уговорените в него услуги, както и за рекламни цели на
ТУРОПЕРАТОРА, в това число, но не само – за целите на директния
маркетинг и изпращане на търговски съобщения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ
декларира, че е съгласен ТУРОПЕРАТОЪТ да разкрива и/или
предоставя на трети лица личните му данни, когато това е
необходимо за изпълнение на задълженията на ТУРОПЕРАТОРА по
договора за ОТП, както и в случаите, предвидени в действащото
законодателство на Република България.

7.3.5. че разрешава на ТУРОПЕРАТОРА да използва личните
му данни и данните му за контакт за целите на провеждане на
уговорените в договора за ОТП услуги, за статистическа обработка,
анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и
за изпращане на електронни новини и други рекламни материали
по време и след прекратяването на договора за ОТП, а така също и
позволява използването с цел информиране на различни канали за
комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни
пощи и други. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява личните му данни и
данните му за контакт да бъдат обработвани от ТУРОПЕРАТОРА до
изричното оттегляне на съгласието на туриста или докато данните
престанат да служат на нуждите на ТУРОПЕРАТОРА;
7.3.6. че изрично се съгласява неговите лични данни и данни
за контакт, предоставени на Туристическия агент във връзка с
провеждането и/или администрирането на услугите поДоговора за
ОТП, да бъдат разкривани и предоставяни от Туристическия агент
на ТУРОПЕРАТОРА, който от своя страна ще има правото да ги
събира, съхранява, обработва, използва, разкрива и предоставя на

трети лица, както е уговорено в т. 7.3.4, 7.3.5 и 7.3.6. от настоящите
Общи условия.
7.3.6. че няма да разкрива, освен в предвидените от закона
случаи, пред трети лица информация за ТУРОПЕРАТОРА, станала му
известна при или по повод сключването и изпълнението на
договора за ОТП.

