
 

  

„Първи симпозиум по 
Неврофийдбек и Биофийдбек в България 

17 август 2019, Варна 
10:00 – 16:00, ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“, зала „Одесос“ 

 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР 

номер --------/100 

Съгласие за използване на личните Ви данни – Моля 
отбележете чрез подчертаване избора Ви относно това 
личните Ви данни, по смисъла на GDPR, да бъдат обработвани 
от „Адеа“ ЕООД 
 
Личните данни, които разкривате в настоящия формуляр ще бъдат обработвани от 
администратора на лични данни „Адеа“ ЕООД, ЕИК 175022467, на договорно основание 
(например при издаване на фактура във връзка със заплатена такса за участие), при спазване 
на изискванията на Общия Регламент за Защита на Личните Данни - ЕС 2016/679, придобил 
общественост като GDPR.  
Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците, адрес на 
електронна поща (e-mail), телефон, ЕГН и адрес, последните две с цел издаване на фактура. 
Със Съобщението за поверителност при обработване на лични данни от страна на „Адеа“ 
ЕООД, можете да се запознаете на www.adea-bg.com. Стремим се да поддържаме 
информацията актуална, моля имайте предвид, че при обновяване на съдържанието на сайта 
е възможно за кратки периоди част от съдържанието да не е достъпно. 
 

Директен маркетинг 
Моля отбележете чрез подчертаване избора Ви относно това личните Ви данни, по смисъла 
на GDPR, да бъдат обработвани от „Адеа“ ЕООД с цел директен маркетинг, а именно „Адеа“ 
ЕООД ще изпраща на Вашия имейл съобщения, уведомления и покани с рекламен или 
информационен характер във връзка с дейността на компанията.  
 

Съгласен съм / Не съм съгласен  
 

Право на оттегляне на съгласие за директен маркетинг 
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви 
данни с цел директен маркетинг, чрез изпращане на e-mail до: info@adea-bg, след което 
личните Ви данни ще бъдат използвани само с цел документиране на участието Ви в 
конференцията/симпозиума. 

 

http://www.adea-bg.com/


1.               Лична информация и данни за фактура 
 
Име и фамилия:  
Фирма и позиция:  
Тел.: 
E-mail:  
 
Данни за издаване на фактура: 
 
Физическо лице: 
Име и фамилия: 
ЕГН: 
Адрес: 
 
Фирма: 
Име на фирма: 
БУЛСТАТ: 
МОЛ: 
Адрес 

2.               Участие   

ИЗБЕРИ ВИД УЧАСТИЕ ДА НЕ 

 Ще участвам в симпозиум без доклад:  
  

Ще участвам с доклад: 
  

Ще участвам със ЩАНД: 
  

 
Забележка: Апелираме всички участници в симпозиум да пристигнат в хотел "Черно 
Море” и да се регистрират на 17.08.2019 г. между 9:00 и 9:45 преди започване на 
събитието.  

3.               Такса правоучастие  

Такса правоучастие (в лева), избери с да:  Такса Да/Не 

Участник без доклад 24,00 
 

Участник с доклад 24,00 
 

Изложител 240,00 
 

ГОСТ 0.00 
 

Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово чрез 
Платежно нареждане по банкова сметка на АДЕА: 

Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG83UNCR70001520874671 (BGN) 

След получаване на попълнена регистрационна форма ще Ви бъде издадена и изптатена на 
имей адрес проформа, а след получено плащане веднага ще Ви бъде изпратена електронна 
фактура.  
Ако имате нужда от документ на хартия, моля да ни информирате допълнително. 
Всички разходи за направените преводи следва да бъдат за сметка на съответния 
участник в конференцията. 



6. Желая да разполагам с изложбена площ 
 
Цената на ден за изложбена площ (маса със стол) е 240 лева. 
Важно! - Цената на  изложбена площ следва да бъде платена от съответния учасник в 
симпозиума по банков път по сметката на АДЕА – вижте точка 3. 
  
Участие като изложител Избери ДА или НЕ 

Потвърждавам учасие като изложител  

 
МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР И ГО ИЗПРАТЕТЕ НА: 

АДЕА ЕООД 
      e-mail: info@adea-bg.com 

Лице за контакт: Aгниешка Дейнович-Величков 
 

 

mailto:info@bulatom-bg.org

