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ИЗДАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

РАЗДЕЛ А - Подробна информация за местен регистрационен орган (LRA)
LRA № (местен регистрационен орган)
фирма/име (име, презиме, фамилия)
седалище: град

регион

пощенски

адрес
данъчен номер

ДДС номер

РАЗДЕЛ В - Данни за Титуляря
Г-н/Г-жа име

фамилия

данъчен номер
имейл

телефон

РАЗДЕЛ С - Доставка и цена
Издаване на Еднократно удостоверение, който е с ограничена продължителност от 60 минути и е с ограничена употреба между Титуляря и
LRA, разходите за който ще бъдат покрити от LRA
РАЗДЕЛ D - Срокове и условия на доставка
1) Доставката на това, което се заявява от Титуляря, ще бъде в сила единствено в рамките на ограниченията за употреба, посочени в
Оперативното ръководство.
2) Титулярят потвърждава и се съгласява, че Доставчикът на удостоверителни услуги ще бъде упълномощен да прекрати и/или оттегли по
всяко време Удостоверения, издадени на Титуляря, без значение дали условията за издаване на Удостоверението вече не съществуват.
3) Доставката на това, което се заявява от Титуляря, ще бъде извършена от Namiral за сроковете и при условията, уточнени във формуляра
за кандидатстване, в Общите условия (Mod. NAM CA01D) и въз основа на техническите спецификации, посочени в Оперативното
ръководство, в CPS и в Общите условията за ползване, документи, които са налични тук, освен ако изрично не са отменени.
4) Титулярят потвърждава и приема, че изпращането на формуляра за кандидатстване предполага пълно съгласие с Общите условия,
Оперативното ръководство, CPS и Общите условия за ползване, които ще бъдат напълно действителни и обвързващи за същия Титуляр.
Този Формуляр за кандидатстване, с Оперативното ръководство, CPS и Общите условия за ползване са неразделна, важна и неделима част
от конкретния договор и следователно трябва да бъдат прочетени и разбрани.
5) За определенията на термините, използвани в този формуляр за кандидатстване, направете справка с Член 1 (Определения) от Общите
условия (Mod.NAM CA01D).
6) Издаването на Удостоверения от Namirial или LRA ще се осъществя само в случай на положителен резултат от необходимите
предварителни проверки. При никакви обстоятелства Namirial не е задължено да издава Удостоверения. Невъзможността за издаване, което
е заявено, по каквато и да е причина, не води до задължение за възстановяване или компенсация по отношение на Namirial.
7) Употребата на Удостоверения ще бъде осигурена чрез Идентификационни данни за удостоверяване, които са известни единствено от
Титуляря. Доставчикът на удостоверителни услуги предоставя тези идентификационни данни цифрово, по начин, определен в Общите
условия, Оперативното ръководство, CPS, Общите условия за ползване, или по различен начин, приет от Титуляря. Споменатите
идентификационни данни ще трябва да бъдат въведени от Титуляря по време на издаването на Удостоверението.
8) Титулярят декларира, че той/тя са уведомени, че в случай на конфликт между разпоредбите на този формуляр за кандидатстване и тези
на Общите условия, първото ще има приоритет.

РАЗДЕЛ Е - Самостоятелно сертифициране и подписване от Титуляря
Подписаният титуляр: име

фамилия

информиран относно предвидените от закона санкции в случай на неверни твърдения, фалшиви документи, употреба или представяне на
документи, съдържащи данни, които са фалшиви или вече са неверни, декларира под собствената си отговорност, че цялата информация,
посочена в предишните списъци В и С в този формуляр за кандидатстване е точна и отговаря на истината.

Място

Подпис на Титуляря
Дата

Титулярят се съгласява, че е прочел и разбрал напълно смисъл и приема изрично разпоредби № 2 и 6 от предишния Раздел D; и
разпоредбите, съдържащи се в следните членове на Общите условия (Mod.NAM CA01D): Чл. 2 (Структура на Договора); Чл. 3 (Предмет); Чл.
4 (Оформяне на договора); Чл. 5 (Валидност на Удостоверенията); Чл. 6 (Оттегляне и прекратяване на Удостоверения); Чл. 7 (Срок на
договора); Чл. 9 (Задължения и отговорност на Титуляря); Чл. 10 (Гаранции); Чл. 11 (Задължения и отговорност на Доставчика на
удостоверителни услуги); Чл. 12 (Клауза за изрично прекратяване); Чл. 13 (Изключение от правото на оттегляне в съответствие с Директива
2011/83/ЕС); Чл. 14 (Други); Чл. 15 (Приложимо право) Чл. 16 (Компетентен съд); Чл. 17 (Изменения на Договора) и Чл. 18 (Прекратяване на
дейността на Доставчика на удостоверителни услуги).(1)
NAMIRIAL SPA
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Седалище, адрес на управление 60019 Сенигалия (Обл.Анкона) - ул. “Кадути сул Лаворо” №4/60019 Senigallia
(AN) - via Caduti sul Lavoro, 4
Данъчен номер/РЕГ. РЕГИСТЪР НА ФИРМИТЕ НА АНКОНА № 02046570426 ДДС № IT02046570426 ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ € 6 500 000,00 изцяло платен
Тел. 07163494 автоматична система - Факс 199.418016 - info@namirial.com - www.namirial.com

(1) Ако този формуляр е цифрово подписан, едностранните клаузи ще бъдат проверени и приети извън него.

Място

Подпис на Титуляря
Дата
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният, получил от NAMIRIAL S.p.A подояща информационна бележка съгласно чл. 13 от Рег. ЕС 2016/679 (Mod.NAM GDPR03) в
ролята на заинтересована страна при обработката на лични данни,дава съгласието си за обработката на лични данни: (2)
- с цел изпълнение на договора, по който заинтересованото лице е страна, както и за изпълнение на договорните услуги и за предоставяне
на услугите, заявени от Клиента или достъпни в порталите, управлявани от Namirial SpA или от посредници, назначени от същото дружество,
включително активирането на доставката чрез еднократна парола, изпратена с SMS или по електронна поща или мобилни приложения,
както и за административни и счетоводни цели, свързани с договори за услуги.
СЪГЛАСЕН СЪМ (задължително)

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН

Също така Ви уведомяваме, че Namirial е внедрило система за видео-идентификация, използвана за идентифициране на заинтересованата
страна и регистрация на разрешените цели, за правилното изпълнение на заявките за доставка на стоки или отдалечени услуги без
необходимост от лично присъствие.
СЪГЛАСЕН СЪМ (**)

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН

** ( задължително за сключване на договора или за предоставяне на заявените услуги, само когато се използва система за видео-идентификация)
(2) Ако този формуляр е цифрово подписан, съгласието ще бъде дадено отделно от него.

Място

Подпис на Титуляря
Дата
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