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РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР .....................

ДАТА НА ПОДАВАНЕ ..............................

РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ............................
РЕГИСТРАТОР ........................................
/попълва се от Регистриращ орган/

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
i-Notary Company Q Sign

ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ – АВТОР
КИРИЛИЦА:

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ (ЛАТИНИЦА):

Име*..............................................................................

Име*..............................................................................

Презиме*......................................................................

Презиме*......................................................................

Фамилия*.....................................................................

Фамилия*......................................................................

ЕГН *...........................................
Лична карта №:*.......................... Изд. на *.................
от *........................... Валидна до *..............................
Адрес по л.к. /служ. адрес/: гр/с/ *...........................
Област .........................................................................
община ........................................ п.код ....................
ул./жк/ ..........................................................................
бл. ........... вх. .............. ет. ............... ап. ....................
Телефон за контакт: *
Служебен тел: .............................................................
Телефон (алт.) ............................................................
Факс: ............................................................................
E-mail адрес: *............................................................
Длъжност: ..................................................................
*задължителни полета

*задължителни полета
ФИРМЕНИ ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ – ТИТУЛЯР

КИРИЛИЦА:

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ (ЛАТИНИЦА):

Наименование на ЮЛ: *.............................................

Наименование на ЮЛ: *.............................................

Предмет на дейност: ..................................................
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Фирмена регистрация при *.......................................
Дата на фирмена регистрация *............................
Фирмено дело №: *.......................
Единен идентификационен код *...............................
Законен представител *..............................................
Седалище и адрес на управление: гр/с/ *.............
......................................................................................
област ..........................................................................
община ........................................ п. код ....................
ул./жк/ ..........................................................................
бл. ............. вх. .............. ет. ............... ап. ..................
Адрес за кореспонденция: гр/с/ *..........................
......................................................................................
област ..........................................................................
община .......................................... п. код ...................
ул./жк/ ..........................................................................
бл. ............. вх. .............. ет. ............... ап. ..................
Лице за контакт/МОЛ: *...............................................
Телефон за контакт: *
Служебен тел: .............................................................
Телефон (алт.) ............................................................
E-mail адрес: ..............................................................
*задължителни полета

ОСНОВАНИЕ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА АВТОРА: *...........................................................................................
/ Пълномощно, трудов договор, заповед и т.н. – ако основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за
статуса на Титуляря/

Ограничаване на достъпа до публикувано удостоверение: *

да

не

/Ако е маркирано ДА удостоверението няма да бъде публикувано в електронния публичен регистър на издадените
удостоверения на Инфонотари /
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Съгласие за обработка на лични данни
Лицето - Титуляр на удостоверението дава съгласието си ИНФОНОТАРИ ЕАД да събира, съхранява и
обработва негови лични данни и декларира, че е уведомен, че:
ИНФОНОТАРИ ЕАД е вписано в регистъра на операторите на лични данни под № 0007298 и ще използва
предоставените му данни само за нуждите на дейността му на Доставчик на удостоверителни услуги; ще ги
обработва и съхранява в електронен и писмен вид; предоставянето на рамкираните от ЗЕДЕП лични данни
е задължително, предоставянето на всички лични данни извън рамките на дейността на Доставчика по
ЗЕДЕП е доброволно; получателите, на които могат да бъдат предоставяни данните са само
Регистриращите органи на Доставчика, проверяващите лица на Доставчика и Комисията за регулиране на
съобщенията.

ТИТУЛЯР: ……………………….
/име и подпис/
АВТОР: ...................................
/име и подпис/
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