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ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ОТ ТИТУЛЯРЯ/СЪЗДАТЕЛЯ
№ ……..
Долуподписаният/та:

…………………………………………….………,
ЕГН
………………………………………….,
телефон:
………………………….,

……………..…………..,
постоянен
………………………………,имейл

адрес:

адрес:

в качеството си на: физическо лице - ТИТУЛЯР
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23
юли 2014 г. относно електронните идентификационни и доверителни услуги за електронни транзакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламента) и свързаните с него стандарти и
приложимото законодателство, както и с правилата, установени в политиките и практиките на
квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги „Евротръст Технолъджис“ АД, наричан по-долу
ДОСТАВЧИК.
2. Запознат съм и съм съгласен с приложимите практики и политики, Oбщи условия на договора за
предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги, Тарифа за
предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги, Изявление
относно инфраструктурата на публичния ключ (PKI Disclosure statement/PDS) и останалите публични
документи, публикувани на сайта на Евротръст, свързани с предоставената услуга.
3. Съгласен съм да извърша всички необходими действия за издаване и управление на удостоверения
съгласно приложимите политики и практики на Доставчика.
4. При нарушаване на сигурността на използваните от мен частни ключове или достъпа до тях, ще уведомя
незабавно ДОСТАВЧИКА.
5. Ще съхранявам частните ключове през цялото време на действие на удостоверенията по начин, който го
предпазва от компрометиране, загуба, разкриване, модифициране и неоторизирано използване.
6. Ако ДОСТАВЧИКЪТ ми предостави сигурно криптографско устройство на което се съхраняват частни
ключове, се съгласявам да го използвам и да сменя ПИН кода му за достъп, преди да използвам
удостоверенията, което са свързано с частните ключове. Новият ПИН код е известен единствено на мен и
се задължавам да го опазвам в тайна.
7. Информиран съм и давам съгласието си, че ДОСТАВЧИКЪТ пази записи на информацията, която се
използва при регистрация, начина на предоставяне на устройството, включително и когато е предоставено
на ТИТУЛЯРЯ/СЪЗДАТЕЛЯ или на друго лице и всяко последващо прекратяване, атрибути за
идентификация и други специфични данни, които се намират в удостоверенията, и предаването на
информацията на трети страни при същите условия, както се изисква според приложимата политика на
Доставчика в случай, че последният прекрати своите услуги.
8. Съгласен съм ДОСТАВЧИКЪТ да събира, съхранява и обработва моите лични данни и заявявам, че съм
уведомен, че: ДОСТАВЧИКЪТ ще ги използва за нуждите на дейността му на квалифициран доставчик на
удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги; ще ги обработва и съхранява в
електронен вид и на хартиен носител; предоставянето на определените от Регламента и свързаните с него
стандарти и приложимото законодателство лични данни е задължително, предоставянето на всички лични
данни извън рамките на дейността на ДОСТАВЧИКА по Регламента и свързаните с него стандарти и
приложимото законодателство е доброволно, а отказът да се предоставят лични данни е основание за не
сключване на договора или прекратяването му; получател, на който могат да бъдат предоставяни данните
са лица, определени със закон; достъпът до личните данни за заявяване на промени се осъществява чрез
ДОСТАВЧИКА на адреса, посочен в Интернет-страницата му http://www.evrotrust.com.
9. Уведомен съм, че предоставянето на личните ми данни според Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) е задължително. Отказът ми да предоставя личните ми
данни, изисквани от ЗЕДЕУУ, е основание за отказ за издаване на удостоверения.
За ДЕКЛАРАТОРА (ТИТУЛЯР/СЪЗДАТЕЛ):

1113 София, Цариградско шосе № 101, Бизнес Център Актив, етаж 6
https://www.evrotrust.com/, email: info@evrotrust.com, тел: +359 2 448 58 58

1

