
НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В  БЪЛГАРИЯ 
София, 1040 , пл.Македония 1, ет.5, ст.12, Тел. 02 4010 677, e-mail:  nvsk@knsb-bg.org 

www.nvsk.knsb-bg.org 

 

                                                                                                           До 

                                                                                             НВСК на КНСБ 

Заявление 
за използването на Услуги по Програмата Andjoy 

 
Подписаният/та: ……………………………………………………………………………. 
Адрес за коренспонденция: ………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………, тел. за връзка :………………………..   
Месторабота: 
Град……………………………., предприятие:……………………………………………. 
 
        С настоящето заявявам желание да се включа в  Програмата Andjoy и да използвам 
услугите  в определени обекти на търговските партньори  на „СодексоПасс България” ЕООД 
като избирам следния пакет с услуги: 
 

 Dynamic – за членове на КНСБ, с месечна цена 36.00 лева; 

 Fit – за членове на КНСБ, с месечна цена 22.00 лева. 

(отбележете с „Х“  вид на пакет) 
 

Съгласен съм да заплащам месечна такса по банков път. 
 
Име на ползвателя на услугата:………………………………………………..………………….. 

(три имена) 
Месечната такса се превежда по разплащателна сметка на НВСК на КНСБ с IBAN:  

BG80STSA93000025724699, при Банка ДСК ЕАД: 

Основание “Sodexo - Dynamic или Sodexo - Fit ……..………………………………...…..” 

                                                                                  (вид на пакет и три имена) 
  
 
Член съм на КНСБ и членувам в ……………………………………………………………………………. 
                                                                          (федерация, синдикат, съюз) 
 

Председател на синдикална организация:………………………………………………………………….. 
                                                                                                           ( три имена и подпис) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 Национална  взаимоспомагателна каса (НВСК на КНСБ) e администратор на лични данни по смисъла на 

ОРЗД  /ЕС/2016/ и ЗЗЛД. НВСК обработва Вашите лични данни, посочени в Заявлението, във връзка с използване от 

Вас на Услуги  по Програмата Andjoy на „Содексо Пасс България” ЕООД  на основание Ваше заявление за включването 

Ви в Програмата и сключен договор между НВСК и  „Содексо Пасс България” ЕООД. В изпълнение на договорните си 

задължения НВСК  ще предостави  Вашите  лични данни на „Содексо Пасс България” ЕООД.  

Декларирам, че съм съгласен личните ми данни, посочени в заявлението, да бъдат 

обработвани от НВСК и предоставяни на „Содексо Пасс България” ЕООД за целите на използването от 

мен на Услуги по Програмата Andjoy на „Содексо Пасс България” ЕООД. Информиран съм за своите права 

във връзка със защитата на личните данни , както и че при поискване от мен, правата ще ми бъдат 

допълнително  разяснени от администраторите на лични данни – НВСК и „Содексо Пасс България” ЕООД, 

а при поискване от мен– ще бъдат заличени. 

Дата:                                                                                Декларатор : 

                                                                                              (подпис) 

mailto:nvsk@knsb-bg.org

