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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________
___________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________
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Декларатор: ____________________
(подпис)

Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или
мярка, по която се кандидатства.

