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 конфиденциално

 за служебно ползване

 общодостъпно

ИСКАНЕ
за издаване на квалифицирано удостоверение
към договор ……………..…..
Долуподписаният/ата,
……………………………………………………………………, лична карта № ……………………………,
издадена на ………..…………….. от …………………………………………..,
желая да ми бъде издадено квалифицирано удостоверение тип ………………….., с посочените
по долу данни, като декларирам, че съм запознат/а с условията за издаване и управление,
посочени в Договор за удостоверителни услуги (квалифицирани удостоверения), “Наръчник на
потребителя на квалифицирани удостоверителни услуги” и „Общи условия за предоставяне на
удостоверителни услуги“ на “Информационно обслужване”АД.
Наименование
1

Физическо лице /ФЛ/

2

Идентификатор на ФЛ

3

Юридическо лице /ЮЛ/*

4

Идентификатор на ЮЛ.*

5

Населено място/област *

6

Код на държавата

7

E-mail адрес

8

Звено в Юридическо лице

Данни, включени в съдържанието на квалифицираното
удостоверение

В случай, че не желаете личните ви данни да бъдат публикувани в поддържания от доставчика на удостоверителни
услуги публичен регистър, моля отбележете с “X” [ ]
Подпис на заявител:


Отбелязаните със символа звезда (*) не са задължителни за попълване;



С подписването на настоящото давам съгласие личните ми данни да бъдат обработени за нуждите на издаване,

управление и ползване на квалифицираното удостоверение;


Уведомен(а) съм, че доставчикът на удостоверителни услуги ще ги обработва и съхранява в електронен и писмен
вид, като начините на достъп и поправка на събраните данни са посочени в “Наръчник на потребителя на
квалифицирани удостоверителни услуги” и „Общи условия за предоставяне на удостоверителни услуги“ на
“Информационно обслужване” АД които приемам.



Уведомен(а) съм, че получателите, на които могат да бъдат предоставени данните ми, са само регистриращите
органи, проверяващите лица и Надзорният орган по Регламент (ЕС) № 910/2014 .



Уведомен(а) съм, че предоставянето на личните ми данни, доколкото се изисква от Регламент (ЕС) № 910/2014 , е
задължително и е доброволно, доколкото не е посочено в този Регламент. Oтказът ми да предоставя личните ми
данни, изисквани от Регламент (ЕС) № 910/2014, е основание за неиздаване или прекратяване на
квалифицираното удостоверение;



Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл. 313 от Наказателния

кодекс.

Дата: ……………………….

Подпис на заявител: .......................................
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