ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ............................................................................................................................, ЕГН
………………………………………………, в качеството си на …………………………………………………………………….. на
………………………………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ,
• че изброените по-долу служители са запознати с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на
личните данни. Същите са оторизирани да контактуват с „Омегасофт“ ООД („Дружеството“) и имат
право да обменят данни от посочените e-mail адреси посредством PDM системата за обмен на файлове
и управление на лични данни („PDM системата“), разработена от Дружеството.
№
Име, презиме, фамилия
e-mail адрес
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В случай че редовете на таблицата не са достатъчни, прикрепете следващ лист към декларацията
със собственоръчно положен подпис или с положен квалифициран електронен подпис („КЕП“).
• че съм запознат със задължението представляваното от мен юридическо лице незабавно да
уведомява „Омегасофт“ ООД за всеки случай, в който, независимо от основанието за това (възникване,
прекратяване на трудово правоотношение и пр.), дадено лице следва да бъде добавено или да бъде
изключено от горния списък на служителите, оправомощени да контактуват с Дружеството и да обменят
лични данни с „Омегасофт“ ООД, посредством PDM системата.

дата:

Декларатор:
/подпис/
…..............................................……………………………………………………………………………………………………………..
/собственоръчно изписани име, презиме и фамилия на декларатора, в случай че декларацията не се подписва с КЕП/

Забележка:
* След попълване и подписване на хартиен носител на тази декларация или на декларация за промяна в
лицата, включени в горния списък, изпратете документа като сканиран файл на електронен адрес
pdmuseradmin@omegasoft.bg и на хартиен носител в оригинал на адрес: гр. София, бул. „Александър
Малинов“ № 51, ет. 6, офис А10.
** След попълване и подписване с КЕП на тази тази декларация или на декларация за промяна в лицата,
включени в горния списък, изпратете документа на електронен адрес pdmuseradmin@omegasoft.bg.

