
ПРОДУКТОВА  
ГРУПА ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД ФАО ТРЕТИРАНЕ БРОЙ ЗАКУПЕНИ ТОРБИ

БРОЙ БОНУС 
ТОРБИ

БРОЙ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
БОНУС ТОРБИ

ОБЩ БРОЙ 
БОНУС ТОРБИ

KWS КАМИЛО 260

KWS СМАРАГД 330

KWS КАШМИР 360

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС 420

КОЛЕГАС 460

KWS ХИПОЛИТО 350

KWS АКУСТИКА 370

КАПИТОЛИС 380

KWS АЛМАНЦО 400

KWS АДВИЗИО 450

Stable KWS 2370 260 ФУНГИЦИД

Stable KWS МАГНИФИКО 410 ФУНГИЦИД

Stable KWS ДУРАНГО 440 ФУНГИЦИД

Stable КОНФИТЕС 450 ФУНГИЦИД

Economy KWS 4484 390 ФУНГИЦИД

Economy БАЛАСКО 430 ФУНГИЦИД

Silage Master KWS ЛУКАС 530 ФУНГИЦИД

Silage Master МИКАДО 600 ФУНГИЦИД

Silage Master КАЛУМЕТ 700 ФУНГИЦИД

Тотал

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД ТРЕТИРАНЕ БРОЙ ЗАКУПЕНИ ТОРБИ
БРОЙ БОНУС 

ТОРБИ
БРОЙ ДОПЪЛНИТЕЛНИ

БОНУС ТОРБИ
ОБЩ БРОЙ 

БОНУС ТОРБИ

FURIOUS CLP ФУНГИЦИД

ORIENTES  SU ФУНГИЦИД

DELICIO CLP HO ФУНГИЦИД

KWS ACHILLES CLP ФУНГИЦИД

KWS ACER CL ФУНГИЦИД

Тотал

CLIMACONTROL3

CLIMACONTROL3

CLIMACONTROL3

CLIMACONTROL3

CLIMACONTROL3

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN

КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ
ПРИ ПОКУПКА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС

ЦАРЕВИЦА СЛЪНЧОГЛЕД ЦАРЕВИЦА СЛЪНЧОГЛЕД

МИНИМУМ 100 ТОРБИ И 20 ТОРБИ 1 ТОРБИ И ТОРБИ

МИНИМУМ 250 ТОРБИ И 30 ТОРБИ 3 ТОРБИ И 1 ТОРБИ

МИНИМУМ 500 ТОРБИ И 50 ТОРБИ 10 ТОРБИ И 1 ТОРБИ

МИНИМУМ 1000 ТОРБИ И 100 ТОРБИ 25 ТОРБИ И 3 ТОРБИ

ВАЖНО: Бонус торбите са от същия хибрид като закупеното основно количество, със същото третиране и се 
предоставят директно от КВС България на фирмата/земеделския производител, подписал настоящата заявка.

На всеки 
закупени  
10 торби  

х 1 бонус торба П
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Име на фирмата ..............................................................................................................................................

Име и фамилия ....................................................................................... ЕИК ................................................

Адрес на регистрация .....................................................................................................................................

Адрес за доставка ...........................................................................................................................................

Мобилен номер ........................................................ Е-mail ............................................................................

Предпочитан дистрибутор ..............................................................................................................................

ДАТА  ........................................ ПОДПИС ...........................................................................................

Заявка
2021/2022

1000
С подписа си удостоверявам, че съм прочел и съм съгласен с 
Общите условия на програмата, намиращи се на www.kws.bg.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставяйки моите лични данни в тази заявка, се съгласявам 
КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131321051 („КВС”), да обработва 
личните ми данни за целите на участието ми в програмата за 
отстъпки на КВС. 
*Подробна информация относно обработването на личните Ви 
данни във връзка с програмата, правото да оттеглите даденото 
съгласие и другите Ви права се съдържат в Информационното 
съобщение на гърба на заявката. 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КВС 
 С поставянето на отметка в това квадратче се съгласявам 

КВС да включи личните ми данни от заявката, както и данни, 
предоставени от мен на КВС и/или на негови дистрибутори 
относно управляваното от мен земеделско стопанство 
(обработвани площи, вид отглеждани култури) и/или закупени 
от мен хибриди, в неговата клиентска база данни и да използва 
тези данни, за да ми изпраща по* моля отбележете с отметка 

 пощата,  телефон, включително SMS,  имейл 
информация относно (нови) продукти на КВС, промоции и 
друга маркетингова информация, изпращане на поздравления 
за празници, уговаряне на срещи със служители на КВС, 
изпращане на покани за фотосесии и други събития на КВС 
(семинари, конгреси и др.) и организиране на участието ми в 
подобни събития по мое желание. 
*Повече информация относно обработването на личните Ви 
данни за тази цел, правото да оттеглите даденото съгласие и 
другите Ви права се съдържат в Информационното съобщение 
на гърба на заявката.

Минималното количество за получаване на бонус, както за царевица, така и за слънчоглед, е 20 броя закупени торби. Ако закупеното количество не е 
кратно на 10 торби, 1 бонус торба се полага за всеки пълни 10 закупени торби.



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние от КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131321051 („КВС”/„ние“), сме администратор на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас на адрес: 
гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 80, Арт Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2 или на имейл office-bg@kws.com.

Програма за отстъпки (бонус торби)
Ние обработваме Вашите лични данни (имена, телефонен номер, имейл адрес и други) за целите на участието Ви в програмата за отстъпки на 
КВС – за да Ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията за участие в програмата, включително дали сте закупили съответ-
ния брой торби, да се свържем с Вас във връзка с участието Ви, включително да изпратим потвърждение за подаването на заявката Ви, да Ви 
доставим спечелените отстъпки – бонус торби (включително чрез трето лице, напр. куриер, дистрибутор на КВС и др.). Обработваме тези 
данни на основание Вашето съгласие, дадено чрез попълването на данните в заявката. Предоставянето на данните в заявката е необходимо 
за участието Ви в програмата за отстъпки, тъй като без тях КВС не може да Ви идентифицира, да провери дали отговаряте на условията за 
участие, да се свърже с Вас във връзка с участието Ви, както и да Ви изпрати спечелените отстъпки (бонус торби).
Заявката освен регистрация за участие в програмата за отстъпки представлява и намерение да се закупят определено количество стоки от 
посочения в нея дистрибутор. Информацията от заявката се препраща към посочения в нея дистрибутор с цел установяване на контакт с Вас, 
евентуално провеждане на преговори и при постигане на съгласие – сключване на договор за покупко-продажба между Вас/представлявано-
то от Вас дружество и съответния дистрибутор. В случай че заявката се попълва след осъществена покупка на хибриди на КВС, информация-
та от нея не се препраща на дистрибутор.  
Във връзка с предоставените от КВС отстъпки (бонус торби) обработваме част от Вашите лични данни и за да спазим наши законови задълже-
ния за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно българското данъчно законодателство. В случай на правен спор 
между КВС и Вас Вашите лични данни ще бъдат обработени и за целите на нашия легитимен интерес да се защитим от правни претенции. 
Във връзка с участието Ви в програмата ще съхраняваме Вашите лични данни до изтичане на крайния срок за получаване на отстъпки съглас-
но Общите условия на програмата, като данните за данъчно-осигурителен контрол ще бъдат съхранявани в сроковете съгласно ДОПК, но за 
не повече от 10 години. 

Съгласие за получаване на (маркетинг) информация
Ако дадете Вашето съгласие за това, ние ще обработваме данните Ви и за наши маркетингови цели – да включим попълнените в заявката 
данни и данните за Вашето земеделско стопанство и закупените от Вас хибриди в нашата клиентска база данни и да ги използваме за изпра-
щане по избрания/те комуникационен/ни канал/и на информация относно (нови) продукти на КВС, промоции и друга маркетингова информа-
ция, за изпращане на поздравления за празници, за уговаряне на срещи със служители на КВС, за изпращане на покани за фотосесии и други 
събития на КВС (семинари, конгреси и др.) и за организиране на участието Ви в подобни събития при интерес от Ваша страна. Предоставянето 
на данните Ви за маркетингови цели е изцяло доброволно-в случай че желаете да получавате съответната информация от КВС.
За целите на нашата маркетингова дейност можем да разкрием данните Ви и на други лица – например за целите на изпращане на рекламни 
материали ще разкрием данните Ви за контакт на куриерски фирми или на дружества, чрез чиято платформа изпращаме SMS; при организи-
ране на събития можем да разкрием данните Ви на различни доставчици на туристически услуги, хотелско настаняване, превозвачи и други 
подобни. За целите на съхранение на данните Ви в нашата клиентска база данни достъп до тях може да има дружеството, на чиито сървъри се 
хоства клиентската ни система.
Данните Ви, обработвани за маркетингови цели, ще бъдат съхранявани, докато не оттеглите съгласието си или възразите срещу обработване-
то за целите на директния маркетинг, като сроковете за съхранение ще бъдат периодично преразглеждани. 

Вашите права
Вие разполагате със следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни, които можете да упражните чрез заявление, което 
отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), 
изпратено до адреса на КВС, посочен по-горе, или до имейл адреса на КВС, посочен по-долу:
 право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието. 
Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на office-bg@kws.com, или съответно като последвате линка за отписване от полу-
чаване на имейли, наличен във всеки наш рекламен имейл, или като изпратите SMS за спиране на рекламни съобщения на номера, наличен в 
нашите съобщения до Вас;
 право да възразите срещу обработването на данните Ви за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на office-bg@kws.com;
 право на достъп до личните Ви данни - можете да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите копие от обра-
ботваните данни, както и информация относно целите и сроковете на обработване, получателите на данните и друга относима информация;
 право на коригиране на личните Ви данни - можете да поискате коригиране на неточни лични данни или допълване на непълни лични данни;
 право на изтриване на личните Ви данни - можете да поискате да изтрием Ваши лични данни, за които сте оттеглили съгласието си за обра-
ботване или сте упражнили правото си на възражение или които вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани;
 право на ограничаване на обработването на личните Ви данни - можете да поискате личните данни да продължат да бъдат съхранявани, без 
обаче да бъдат обработвани по друг начин, ако оспорвате тяхната точност; ако сте възразили срещу обработването; ако обработването на 
лични данни е незаконосъобразно и се противопоставяте на изтриването им и вместо това искате ограничаване на обработването им; ако 
личните данни не се изискват повече от нас, но вие искате личните данни да бъдат съхранени с цел установяване, упражняване или защита на 
правна претенция; 
 право на преносимост на данните - можете да получите личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат, когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която трябва да изпратите директно до нея.

*Попълнете, ако желаете да предоставите тези данни на КВС във връзка с получаването на (маркетинг) информация, съгласно описаното по-горе.

Обща обработваема площ Площ царевица Площ слънчоглед Площ рапица Площ житни



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние от КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131321051 („КВС”/„ние“), сме администратор на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас на адрес: 
гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 80, Арт Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2 или на имейл office-bg@kws.com.

Програма за отстъпки (бонус торби)

Ние обработваме Вашите лични данни (имена, телефонен номер, имейл адрес и други) за целите на участието Ви в програмата за отстъпки на 
КВС – за да Ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията за участие в програмата, включително дали сте закупили съответ-
ния брой торби, да се свържем с Вас във връзка с участието Ви, включително да изпратим потвърждение за подаването на заявката Ви, да Ви 
доставим спечелените отстъпки – бонус торби (включително чрез трето лице, напр. куриер, дистрибутор на КВС и др.). Обработваме тези 
данни на основание Вашето съгласие, дадено чрез попълването на данните в заявката. Предоставянето на данните в заявката е необходимо 
за участието Ви в програмата за отстъпки, тъй като без тях КВС не може да Ви идентифицира, да провери дали отговаряте на условията за 
участие, да се свърже с Вас във връзка с участието Ви, както и да Ви изпрати спечелените отстъпки (бонус торби).

Заявката освен регистрация за участие в програмата за отстъпки представлява и намерение да се закупят определено количество стоки от 
посочения в нея дистрибутор. Информацията от заявката се препраща към посочения в нея дистрибутор с цел установяване на контакт с Вас, 
евентуално провеждане на преговори и при постигане на съгласие – сключване на договор за покупко-продажба между Вас/представлявано-
то от Вас дружество и съответния дистрибутор. В случай че заявката се попълва след осъществена покупка на хибриди на КВС, информация-
та от нея не се препраща на дистрибутор.  

Във връзка с предоставените от КВС отстъпки (бонус торби) обработваме част от Вашите лични данни и за да спазим наши законови задълже-
ния за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно българското данъчно законодателство. В случай на правен спор 
между КВС и Вас Вашите лични данни ще бъдат обработени и за целите на нашия легитимен интерес да се защитим от правни претенции. 

Във връзка с участието Ви в програмата ще съхраняваме Вашите лични данни до изтичане на крайния срок за получаване на отстъпки съглас-
но Общите условия на програмата, като данните за данъчно-осигурителен контрол ще бъдат съхранявани в сроковете съгласно ДОПК, но за 
не повече от 10 години. 

Съгласие за получаване на (маркетинг) информация

Ако дадете Вашето съгласие за това, ние ще обработваме данните Ви и за наши маркетингови цели – да включим попълнените в заявката 
данни и данните за Вашето земеделско стопанство и закупените от Вас хибриди в нашата клиентска база данни и да ги използваме за изпра-
щане по избрания/те комуникационен/ни канал/и на информация относно (нови) продукти на КВС, промоции и друга маркетингова информа-
ция, за изпращане на поздравления за празници, за уговаряне на срещи със служители на КВС, за изпращане на покани за фотосесии и други 
събития на КВС (семинари, конгреси и др.) и за организиране на участието Ви в подобни събития при интерес от Ваша страна. Предоставянето 
на данните Ви за маркетингови цели е изцяло доброволно-в случай че желаете да получавате съответната информация от КВС.

За целите на нашата маркетингова дейност можем да разкрием данните Ви и на други лица – например за целите на изпращане на рекламни 
материали ще разкрием данните Ви за контакт на куриерски фирми или на дружества, чрез чиято платформа изпращаме SMS; при организи-
ране на събития можем да разкрием данните Ви на различни доставчици на туристически услуги, хотелско настаняване, превозвачи и други 
подобни. За целите на съхранение на данните Ви в нашата клиентска база данни достъп до тях може да има дружеството, на чиито сървъри се 
хоства клиентската ни система.

Данните Ви, обработвани за маркетингови цели, ще бъдат съхранявани, докато не оттеглите съгласието си или възразите срещу обработване-
то за целите на директния маркетинг, като сроковете за съхранение ще бъдат периодично преразглеждани. 

Вашите права

Вие разполагате със следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни, които можете да упражните чрез заявление, което 
отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), 
изпратено до адреса на КВС, посочен по-горе, или до имейл адреса на КВС, посочен по-долу:
 право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието. 
Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на office-bg@kws.com, или съответно като последвате линка за отписване от полу-
чаване на имейли, наличен във всеки наш рекламен имейл, или като изпратите SMS за спиране на рекламни съобщения на номера, наличен в 
нашите съобщения до Вас;
 право да възразите срещу обработването на данните Ви за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на office-bg@kws.com;
 право на достъп до личните Ви данни - можете да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите копие от обра-
ботваните данни, както и информация относно целите и сроковете на обработване, получателите на данните и друга относима информация;
 право на коригиране на личните Ви данни - можете да поискате коригиране на неточни лични данни или допълване на непълни лични данни;
 право на изтриване на личните Ви данни - можете да поискате да изтрием Ваши лични данни, за които сте оттеглили съгласието си за обра-
ботване или сте упражнили правото си на възражение или които вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани;
 право на ограничаване на обработването на личните Ви данни - можете да поискате личните данни да продължат да бъдат съхранявани, без 
обаче да бъдат обработвани по друг начин, ако оспорвате тяхната точност; ако сте възразили срещу обработването; ако обработването на 
лични данни е незаконосъобразно и се противопоставяте на изтриването им и вместо това искате ограничаване на обработването им; ако 
личните данни не се изискват повече от нас, но вие искате личните данни да бъдат съхранени с цел установяване, упражняване или защита на 
правна претенция; 
 право на преносимост на данните - можете да получите личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат, когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която трябва да изпратите директно до нея.


