
            

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 
Долуподписаният/ната............................................................................................... 
ЕГН:.................................., адрес:............................................................................... 
Телефони за връзка:......................................, e-mail:............................................... 
В качеството си на.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Декларирам, че давам доброволно, свободно и информирано съгласието си и предоставям 

горепосочените лични данни, които са верни и актуални на „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН” ЕООД - администратор 
на лични данни с идентификационен №426089,  който ще обработва същите, на хартия и/или в електронен 
вид, включително и при необходимост чрез автоматизирани системи със следните цели:  

- Изпълнение на  Договор  за контрол и сертификация при спазване на действащата европейска и 

национална нормативна уредба в областта на биологичното земеделие и/или Договор за контрол  

и сертификация на продукти с означения като ЗНП (Защитено наименование за произход), ЗГУ 

(Защитено географско указание), ХТСХ ( Храна с традиционно специфичен характер), при спазване 

на действащата нормативна уредба- националните и европейски стандарти, предвидени в 

Регламент (ЕС) № 1151/2012  относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.  

Декларирам, че съм информиран за: 
- наименованието, адреса и данни за контакт с администратора на лични данни. 
- за задълженията за предоставяне на информация за сключения договор на МЗХГ и съответните 

структури и компетентни звена към него, ДФ „Земеделие“, ОС „Земеделие“ или други държавни 
органи, които имат нормативно основание за получаване на съответните данни и информация; 

- за задълженията за съдействие на органите на МВР, правораздавателните органи, НАП и др. в 
изпълнение на техните правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни 
интереси; 

- за разкриването на данните пред трети лица въз основа на договор; 
- личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от 5 години след осъществяване на целите за 

които се обработват, освен ако не е предвиден по-дълъг период за съхранение в съответната 
нормативна уредба; 

- след срока за съхранение, личните ми данни ще бъдат унищожени, за което ще бъдат изготвени 
съответните протоколи или други документи удостоверяващи унищожаването им; 

- информиран/а за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране и/или 
изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото ми на 
възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните; 

- информиран/а за правото си за отегляне на съгласието ми по всяко време; 
- информиран/а за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на 

личните данни в Р. България и правото ми на защита по съдебен или административен ред, в 
случай че правата ми на субект на данни са били нарушени; 

- информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, 
включително профилиране, по отношение на личните ми данни. 

 
Координати за връзка с Администратора: „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН” ЕООД, адрес: гр. Пловдив, Район Северен, 
ул. Сливница 6А, ет. 3,  ап. офис 1, телефон: 032/214242; GSM:0888578047, info@biocertification.bg, 
http://biocertification.eu/   
  
 
Дата:............................... 
   
Подпис на декларатора:…………………../……………………………………………………………. 
     подпис и три имена собственоръчно  

mailto:info@biocertification.bg
http://biocertification.eu/

