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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ОТ ПОСЕТИТЕЛ
VISITOR NONDISCLOSURE DECLARATION

!
Име на посетителя
Visitor’s name
Служител на
Оrganization (Company)
Цел на посещението
Наблюдение от клиент
Одит
Ремонт
Purpose of visit
Client visit
Audit
Repair / Service
Посетих лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ гр.София, ул.Крушовски връх № 31 в периода
I visited the laboratories of IC GLOBALTEST, 31 Krushovski Vrych Str., Sofia between
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
- съм прочел и съм разбрал ясно и точно QP 6.3-2 „Достъп до
помещенията на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД”;
- че няма да използвам по никакъв начин информацията,
станала ми известна във връзка и по повод посещението, освен
за целите на посещението, само в обсега на посещението и
единствено във връзка със стриктно изпълнение на
служебните ми задължения;
- че няма да разгласявам по какъвто и да е начин на трети лица
информация, станала ми известна във връзка и по повод
посещението;
- че ще осъществя посещението само и единствено в обсега на
същото, като няма да превишавам правомощията си по
никакъв начин, включително няма да изисквам информация от
какъвто и да е характер, невключена в обесега на посещението
ми;
- че в случай на необходимост от предоставяне от страна на
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД на каквато и да е информация или
какъвто и да е документ, ще се обръщам само и единствено
към служител/служителите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД;
- че съм запознал предварително ръководството на ИЦ
ГЛОБАЛТЕСТ ООД за плана, по който ще протече
посещението ми;
- че не ми е известно да страдам от инфекциозни, заразни
заболявания;
- че съм запознат предварително, че на територията на
сградата и дворното пространство около сградата на ИЦ
ГЛОБАЛТЕСТ ООД, ЕИК: 130370857, находяща се в
гр.София, ж.к.Овча Купел, ул.Крушовски връх 31 има
монтирана техника за постоянно видео и аудио наблюдение и
запис;
- че съм запознат, че лабораторията има право да разкрие
частично или напълно каквато и да е информация, получена
или създадена по време на това посещение в случаите, в които
това е задължително по силата на закон или във връзка с
проверки и одити на лабораторни дейности и неразкриването
може да доведе до санкции или нежелани последици за
лабораторията. Всякакви договорки, които ограничават
правомощията на лабораторията по тази точка, са
недействителни
- че съм запознат, че в случай на неизпълнение на което и да е
от декларираните по-горе обстоятелства мога да понеса
съответната отговорност пред Закона и пред ИЦ
ГЛОБАЛТЕСТ ООД.
- че прочетох настоящата декларация и по свое собствено
желание и воля подписах настоящата декларация, оригинал нa
която оставям в архива на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД
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I DECLARE
- that I have read and understood clearly and precisely the QP 6.3-2
"Access to the premises of IC GLOBALTEST LTD";
- that I will not use in any way the information I have made aware of
regarding the visit except for the purposes of the visit, only in the
scope of the visit and solely in connection with the strict fulfillment
of my duties;
- that I will not disclose in any way to third parties any information I
have become aware of in connection with and on the occasion of the
visit;
- that the visit will be only within its scope, and that I will not exceed
my authority in any way, including the fact that I will not require any
kind of information that is not included in the visit;
- that in the event of the necessity of providing with any information
or any document by IC GLOBALTEST OOD, I will address only the
IC GLOBALTEST OOD staff;
- that I have previously informed the management of IC
GLOBALTEST OOD about the plan for my visit;
- that I do not know to suffer from infectious, contagious diseases;
- that I am aware in advance that on the territory of the building and
the yard around the building of IC GLOBALTEST OOD, UIC:
130370857, located in Sofia, Ovcha Kupel, 31 Krushovski Vrah Str.,
permanent video and audio surveillance and recording equipment is
installed;
-that I am aware, that the laboratory has the right to disclose in part or
in full any information received or created during the performance of
laboratory activities in cases where this is required by law or in
connection with inspections and audits of laboratory activities where
non-disclosure may lead to sanctions or undesirable consequences for
the laboratory. Any arrangements that limit the competence of the
laboratory under this item are void.
- that I am aware that in the event of non-fulfillment of any of the
above-mentioned declared circumstances, I can bear the
corresponding responsibility before the Law and before IC
GLOBALTEST LTD.
- that I have read this declaration and, in my own will have signed
this declaration, original of which I left in the archives of IC
GLOBALTEST Ltd.
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