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ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION 
 

Долуподписания/ата/ Undersigned 
…………………………………………………………………………………………………….
…ЕГН/Identity № ………………………………………………………………..……….…….., 

л.к. №/ Identity Document № ……………………………………………………………., 
издадена на/ date of issue ………………………………………………………………….., 
от/the authority to which it is given ………………………………………………….................... 
 
в качеството си на/with title:  .....................................................................................................  
(представител/ –и на юридическото лице/ ЕТ/ физическо лице/the representative (s) of 
the legal entity / the sole manager of the company / real person) 
 
Декларирам, че давам изричното си съгласие фирмата АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ ЕООД 

да обработва личните ми данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679/ AGRO ORGANIC 
CONTROL LLC. I declare that I have given my express consent to the company to process my 
personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679; 
 
Информиран/а съм, че/I have been informed about the following: 

- Личните ми данни попадат под специална защита по смисъла на Регламент (ЕС) 

2016/679/ My personal data is under special protection in the sense of Regulation (EU) 
No 2016/679; 

- Данните ще бъдат използвани единствено и само във връзка с подписаният от мен 

договор за контрол и сертификация с фирма АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ/ The data 
will only be used in relation to the control and certification agreement I signed with 
AGRO ORGANIC CONTROL company; 

- Имам право до личните си данни/ I have the right to access my personal data. 

Предоставям данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията ми по 

договор за контрол и сертификация с фирма АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ/ I voluntarily 
provide the data to fulfill my rights and obligations under the control and certification 
agreement with AGRO ORGANIC CONTROL company. 
 
 
Дата, място/ Date, place:                                                                         Подпис/Signature: 
 
 

* При възникнали спорове, водеща версия е българската/In case of dispute, the leading version is the 
Bulgarian version. 
 


