РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Попълва се от администрацията на
Комисията за защита на личните данни

Входящ № :
................................. / ........................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на администратор на лични данни

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЧАСТ І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
БУЛСТАТ*:
Име*:
Юридически статус*:
СЕДАЛИЩЕ ИЛИ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Област*:
Населено място*:
Адрес*:
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Област*:
Населено място*:
Адрес*:
*

Телефон:

Факс:

Електронен адрес:

Моля, попълнете поне едно от трите полета!
ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО ОТ
Представители:
Име*

Длъжност*

ЕГН/ЛНЧ*

* - Задължително за попълване. При непопълнени данни документът е невалиден!
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II. АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ*:
е установен на територията на Република България и обработва лични данни във
връзка със своята дейност;
не е установен на територията на Република България, но е задължен да прилага
този закон по силата на международното публично право;
не е установен на територията на държава - членка на Европейския съюз, както и
в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, но за
целите на обработването използва средства:
разположени на българска територия;
разположени на българска територия, които се използват само за
транзитни цели:
да;
не, представител установен на
територията на Република
България:
III. АДМИНИСТРАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ИЛИ ЗА
НУЖДИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО*:
да;
не.
IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ*:
Предмет на дейност

V. ЦЕЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ
ОПРЕДЕЛЯТ ОТ*:
Администраторът сам или с друго лице определя целите и средствата за
обработването им;
Администраторът обработва лични данни, видът на които, целите и средствата
за обработване са определени със закон.
VI. ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ*:
самостоятелно;
чрез възлагане на обработващ данните.
Брой регистри*:

За всеки регистър се попълва Заявление-част ІІ.Описание на регистъра

За деклариране на вписани неверни обстоятелства се носи наказателна отговорност по чл.
313, ал. 1 от Наказателния кодекс
ДАТА: ..............................

ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ: ...................................
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