
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ 

 Долуподписаният/ата: ..................................................................................... 
       (име, презиме, фамилия) 

С настоящ адрес: ....................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
(област, община, гр./с., ул./жк, бл., №, вход, етаж) 

email:...................................................  телефон за контакт:...................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 1. Участвам в Програма "Нова Клетка" /наричана по-надолу 
"Програмата"/, която е създадена и разработена от Албина Фабиани и 
представлява уникална комбинация от хранителен режим и прием на 
хранителни добавки, надлежно регистрирани в Българска агенция по 
безопасност на храните ИЗЦЯЛО ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ в периода 
от ................................. до .................................. с място на провеждане гр. 
Хисаря ..................................... 

 2. Разбирам, приемам и се съгласявам, че идеите, продуктите, 
хранителните добавки и всичко останало, с което ще се запозная по време на 
провеждане на Програмата са изключителна интелектуална собственост на 
"НЮ СЕЛ" ООД и Албина Фабиани и се ползват с пълната правна защита върху 
интелектуалната собственост на територията на Република България, 
държавите от Европейския съюз , Кралство Великобритания и 
Южноафриканската република. 

 3.  Разяснено ми е и разбирам, че Програмата не е медицинско лечение. 
 Преди подписване на настоящата Декларация-Съгласие ми е подробно 
обяснено на достъпен език какво точно представлява Програмата, нейната 
продължителност, съдържание, целта на Програмата и очаквания резултат, 
както и всички евентуални рискове.  
          

                                                                  ПОДПИС: ……………………………………. 
  
 4. Задължавам се да изпълнявам стриктно даваните ми указания и 
препоръки от организаторите на Програмата на всички фази и етапи.  



 Разбирам, че при неизпълнението им съществува вероятност в края да 
не получа резултатите, които съм очаквал/а. В тези случаи заявявам, че нямам 
никакви имуществени или неимуществени претенции към организаторите на 
Програмата. 

 5. Задължавам се да не публикувам и разпространявам по никакъв начин 
(в печатни и електронни медии, социални мрежи, блогове и др.) информация 
относно формата, съдържанието и действието на Програмата - за търговски или 
каквито и да било други цели. 

 6. Задължавам се да не давам разяснения, оценки, препоръки, съвети и 
мнения относно формата, съдържанието и действието на Програмата на трети 
лица (включително на членове на семейството ми или на лица, с които се 
намирам във фактическо съжителство). Ще използвам и прилагам наученото от 
участието ми в Програмата единствено за подобряване на собственото ми 
здравословно състояние.  

 7. Разяснено ми е, че предоставената ми информация от организаторите 
на Програмата, както и всички материали, до които съм получил/а достъп са 
обект на интелектуална собственост. Задължавам се да не копирам, 
възпроизвеждам или разпространявам тези информация и материали в цялост 
или в част.  

 8. Задължавам се да не разпространявам пред трети лица информация 
за други настоящи, минали или бъдещи участници в Програмата, които са ми 
станали известни. 
  
 9. Поетите задължения за конфиденциалност в т. 5, 6, 7 и 8 от 
настоящата Декларация-Съгласие ще бъдат в сила за срок от 3 /три години/ 
след подписването й. 
 В случай неизпълнение на тези задължения нося гражданска отговорност 
за всички причинени имуществени и/или неимуществени вреди. 

 10. Декларирам, че по никакъв начин с действията или бездействията си 
няма да преча или саботирам провеждането на Програмата, нито да 
застрашавам живота, здравето или правата на останалите участници в 
Програмата. 
 Разбирам, че в случай на неизпълнение на това задължение мога да 
бъда отстранен/а от Организаторите временно (до прекратяване на 
нарушението) или изцяло от по-нататъшно участие в Програмата. В тези случаи 
платената от мен такса за участие НЕ ПОДЛЕЖИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 
  
 11. Задължавам се да не предприемам никакви действия, целящи 
узнаване на конфиденциална информация, свързана с Програмата - в това 
число чрез неоторизирано проникване в помещения, нарушаване на 
неприкосновеността на кореспонденция на организаторите или участници в 
Програмата, заснемане на материали и книжа без изричното съгласие на 
организаторите и други. 
 Разбирам, че в тези случаи незабавно ще бъда отстранен/а от по-
нататъшно участие в Програмата, като платената от мен такса за участие НЕ 
ПОДЛЕЖИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. За други евентуално причинени 



имуществени и/или неимуществени вреди нося гражданска отговорност, освен 
ако деянието ми не съставлява престъпление. 

 12. Задължавам се да не предприемам никакви действия за фото-, аудио- 
или видеозаснемане на Албина Фабиани преди, по време и след провеждането 
на Програмата, освен с нейното изрично писмено съгласие, без значение 
използваното от мен техническо средство. 
  

Задължавам се също така да не предприемам никакви действия за фото-, 
аудио- или видеозаснемане на дейностите и мероприятията, включени в 
Програмата, на организаторите или останалите участници. 
 При наличие на основателно съмнение от страна на Албина Фабиани или 
някой от организаторите за направен от мен запис, давам съгласие да се 
извърши оглед на използваното техническо средство (фотоапарат, 
видеокамера, мобилен телефон или друго) в мое присъствие. В случай че се 
установят съответните файлове, давам съгласие те незабавно да бъдат 
изтрити. 
 Разбирам, че в тези случаи незабавно ще бъда отстранен/а от по-
нататъшно участие в Програмата, като платената от мен такса за участие НЕ 
ПОДЛЕЖИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. За други евентуално причинени 
имуществени и/или неимуществени вреди нося гражданска отговорност, освен 
ако деянието ми не съставлява престъпление. 

 13. Декларирам, че ще се въздържам от всякакъв вид публични действия 
или изказвания, накърняващи доброто име, честта и достойнството на Албина 
Фабиани, организаторите на Програмата или другите участници. 

 14. Декларирам, че  ще се въздържам от всякакъв вид публични действия 
или изказвания, насочени срещу доброто име и търговската репутация на "НЮ 
СЕЛ" ООД. 
 Разбирам, че за всички евентуално причинени имуществени и/или 
неимуществени вреди във връзка с неизпълнение на задълженията ми по т. 13 
и 14 нося гражданска отговорност, освен ако деянието ми не съставлява 
престъпление. 

   
 Декларирам, че предварително съм се запознал/а с пълния текст на 
настоящата Декларация-Съгласие, разбирам нейното съдържание и съм я 
подписал/а напълно доброволно. 

 Декларирам, че доброволно съм предоставил всички мои лични 
данни и съм дал съгласието си за обработването им за целите на 
Програма "Нова Клетка" съобразно чл. 6,  параграф 1, б. "а" от Общия 
регламент относно защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679 
(GDPR). 

Дата:         Подпис: 
 


