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 Моля, попълнете 

Пълно име на декларатора:  

В качеството си на: 

(физическо лице или представител на 

юридическо лице) 

 

ЕГН 

(само за физически лица, заявяващи 

услуги от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД в това 

си качество) 

 

Адрес на електронна поща (e-mail)  

Телефон  

Други лични данни, които желаете да 

предоставите доброволно: 
 

 

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, 

 

на основание 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) (Текст от значение за ЕИП), 

 

ИЗРАЗЯВАМ СВОБОДНО СВОЯТА ВОЛЯ, по отношение на правото на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, ЕИК: 130370857, да събере, съхранява и 

обработва моите лични данни, предоставени по-горе, за следните цели: 
1. За издаване на финансови документи (фактури и други) за извършени от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД услуги; 

2. За обработване на проба (и), предоставяни за анализ и издаване на всички документи, свързани с предоставената (ите) проба (и)  – 

въвеждане на данни за пробата и заявителя на услуги, издаване на изпитвателни протоколи, и всички свързани с този процес 

обработки на документи; 

3. Личните ми данни ще се ползват, обработват и съхраняват във всички информационни софтуерни системи, собственост на ИЦ 
ГЛОБАЛТЕСТ ООД; 

4. Предоставените от мен лични данни, ползвани от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД за издаване на финансови документи, се предоставят от ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ ООД на всички държавни органи, към които ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД има правно задължение за отчет (например, но не 

само – Национална агенция по приходи) 
5. Предоставените от мен лични данни, ползвани от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД за издаване на изпитвателни протоколи и други документи 

за извършени услуги, заявени от мен, се предоставят от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД на всички държавни органи, към които ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ ООД има правно задължение за отчет (например, но не само – одитиращи органи на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД); 

6. Предоставените от мен лични данни ще бъдат оповестени публично от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД към държавни и/или общински органи 

(например – НАП, НОИ), държавни и частни организации (например Одитори на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД); 
 

ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ (право „да бъдеш забравен“) 

 

С настоящото ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД Ви уведомява, че имате правото да оттеглите тази декларация по всяко време. 

Оттеглянето не засяга законосъобразността на вече обработените данни, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне, 
както и сроковете за поддържане на вече обработените данни, изпратени публично от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. 

 

НАЧИНИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ: 

1. По телефон – не се приемат искания за оттегляния по телефон; 

2. По имейл  - без да е необходимо попълване на каквито и да е допълнителни документи – office@globaltest-bg.com стига да има 
достатъчни данни за идентифицирането на лицето, искащо оттегляне; 

3. Чрез изпращане на писмо по поща или на място на адрес: гр.София, п.к.1618, кв.Овча купел, ул.“Крушовски връх“ №31. 

4. В случай, че ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД вече е изпълнил към Вас услуга, и е издал финансови документи и/или изпитвателни протоколи, 

личните Ви данни не могат да бъдат изтрити от информационните системи, поради невъзможност да бъде спазено задължението на 

лабораторията за счетоводен архив и архив на изпитвателни протоколи и свързани с тях документи. 
5. След получаване на оттеглянето, ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД ще заличи всички лични данни в своята база данни, с изключение на онези, 

които съхраняват по силата на закон. Оповестените публично лични данни от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД не могат да бъдат заличени.  

 

Данни за връзка с ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД: 

Наименование на дружеството: ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД 

ЕИК 130370857 

Единствен адрес: гр.София, п.к.1618, кв.Овча купел, ул.“Крушовски връх“ №31 

Телефон 0700 20 661 

Електронна поща office@globaltest-bg.com 

Работно време От 09.00 до 17.00 в официално работни дни 

http://www.globaltest-bg.com/
mailto:office@globaltest-bg.com
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Длъжностно лице по защита на данните: Емил Митев, emil.mitev@globaltest-bg.com; мобилен телефон: +359 887 95 94 06 

Уебсайт: www.globaltest-bg.com 

Подаване на възражения и искане за справки за лични 

данни: 

По електронен път - office@globaltest-bg.com; 

На място – на посочения по-горе единствен адрес; 

По телефон – искания за справки и подаване на възражение по телефон не се 

приемат 

Връзка с КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 

https://www.cpdp.bg/ 

+3592 91-53-518 

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД ще съхранява предоставените лични данни за неопределен срок, освен ако не е подадено искане за оттегляне на 
даденото съгласие. Лични данни на физически лица, послужили за издаване на изпитвателни протоколи, не могат да бъдат изтрити, но няма да се 

ползват и обработват при тези условия. Всички лични данни, предоставени публично от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД към държавни и/или общински 

органи, държавни и частни организации (например Одитори на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД) се съхраняват съобразно сроковете за съхранение на 

съответния орган. 

 
Всички действия от страна на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД по Регламента, се основават на вътрешна процедура QP 4.2-2 / Ver. 1 / 2018/05/25 – част от 

системата за управление на качеството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. 

 

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД няма да ползва лични данни извън посочените по-горе цели. 
 

С полагане на своя подпис, разбрах всички текстове на тази 

декларация, и ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 

ООД да събере, обработи и съхранява предоставените от мен по-горе 

лични данни 

С полагане на своя подпис, разбрах всички текстове на тази 

декларация, и НЕ ДАВАМ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ ООД да събере, обработи и съхранява предоставените 

от мен по-горе лични данни 

Дата (ДД/ММ/ГГГГ): Дата (ДД/ММ/ГГГГ): 

Подпис: Подпис: 

 

Моля, изпратете подписаната декларация по имейл на адрес: office@globaltest-bg.com или предоставете същата на 

единствения адрес на лабораторията, посочен по-горе. 

 

Край  
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