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ИСКАНЕ
за подновяване на удостоверение за електронен подпис
Долуподписаният/ата
……………………………………………..…………………………...……….., ЕГН:………………, лична карта
№……………………, издадена на ……………………………….. от……………………, постоянен адрес
гр./с. ……………………….…… телефон:……………………..…., е-mail :……………………………………..,
представляващ/а …………………………………………………….……………… със седалище и адрес на
управление:……………………………………………………..………,
БУЛСТАТ/ЕИК:……………………..,
на длъжност:……………………, основание за овластяване на представляващото лице:
……………………………………………………………………………………………………………………….….,
желая да ми бъде подновено удостоверение за електронен подпис(удостоверение) тип
……………………………….. със срок на валидност 365/триста шестдесет и пет/ дни, като
декларирам, че съм запознат/а с условията за издаване и управление на удостоверението,
посочени в Договор за удостоверителни услуги и “Наръчник за потребителя” на “Информационно
обслужване”АД.
Декларирам, че данните, предоставени при първоначално издаване и тези, вписани в
удостоверението за електронен подпис са точни, верни и непроменени към настоящият момент.
Данни за удостоверението за електронен подпис:
Издадено на ………………../20….г. от Регистриращ орган ……………………………………
Моля, впишете тук информацията така както е записана във Вашето удостоверение за електронен подпис.

Locality: ……………………………………….…….
Organization: …………………………………...….
Organization Unit: ……………………………….…
CommonName: …………………………………….
В случай че желаете да бъде частично ограничен достъпa до публикуваното удостоверение в
поддържания от доставчика на удостоверителни услуги публичен регистър, моля отбележете съгласието си с
“X”: .


С подписването на настоящото давам съгласие личните ми данни да бъдат обработени за нуждите на издаване,



Уведомен(а) съм, че доставчикът на удостоверителни услуги ще ги обработва и съхранява в електронен и писмен вид,

управление и ползване на удостоверението.
като начините на достъп и поправка на събраните данни са посочени в “Наръчник на потребителя”, който приемам в
качеството му на общи условия за дейността на доставчика на удостоверителни услуги.


Уведомен(а) съм, че получателите, на които могат да бъдат предоставени данните ми, са само регистриращите органи,
проверяващите лица и КРС.



Уведомен(а) съм, че предоставянето на личните ми данни, доколкото се изисква от ЗЕДЕП, е задължително и е
доброволно, доколкото не е посочено в този закон. Oтказът ми да предоставя личните ми данни, изисквани от ЗЕДЕП, е
основание за неиздаване или прекратяване на удостоверението;



Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………….. г.

Подпис: .......................................
/………………………………….. /
Версия на документа 3.1.0

Този формуляр се подписва от заявителя при посещението му в Регистриращия орган в присъствието на оператора!

