
До Мениджър 
„Корпоративна сигурност и охрана“ 
„Агрополихим“ АД 

 
И  С  К  А  Н  Е 

 
от на длъжност  
                                                    ( име, фамилия ) 
 
при  
          ( фирма, организация, учреждение )           ( служебен тел.) 

Във връзка с : 
  

- □ работа по договор/поръчка N:              като Изпълнител,                                                                       
                                          
   (Подизпълнител на: 
 

- □ доставка на материали, суровини, стоки или оборудване; 
 
- □ еднократно посещение със служебна цел (служебни срещи, огледи, презентации и др.);  

 
моля разрешение за достъп до територията на „Агрополихим“АД  за работници/служители и техника, по 
 
приложен списък  на    
                ( фирма, организация, учреждение ) 
  
В периода :  с раб. време вкл. поч. дни: ______, празн. дни:_____ 
                                            ( дата: от/до )                                                                                       ( час: от/до )                      (да/не)                      (да/не) 
 
Същите ще работят    
                                                                   ( място на работа : фирма, цех, отдел, звено ) 
 
под контрола на   
                                                                                       ( технически ръководител, отговорник, тел. ) 
  
Необходими за внасяне и ползване – фургони ……..  бр., контейнери ……….  бр., инструментални ……… бр. 
 
Девня,       Подпис: ________________________ 
            ( дата )    
 
     С  Ъ  Г  Л  А  С  У  В  А  Н  О   

 
на длъжност                                                , от     

                            ( име, фамилия ) 

    
. Потвърждавам необходимостта от достъп при следните условия : 

 ( фирма, цех, отдел, звено ) 
 

- фирмата е изпълнител по д-ра/поръчката :  ………. , подизпълнител на :   
                                                                (да/не) 
 

- срок на достъп по д-ра/поръч.: продълж. на срока                                                                                                                    
             ( дата: от/до )                          ( дата: от/до ) 

 

- работно време :____________________________ , вкл. почивни дни : ________, празнични дни :__________ 
                                                                        ( час: от/до )                                                                                            (да/не)                                                             (да/не) 
 

- брой на ползваните фургони, контейнери и инструментални :     

 друго : 
(указания, забележки и др. свързани с изпълнение на договора/поръчката )   

               
 
Девня,       Подпис: ________________________ 
             ( дата )    
 
Преминат инструктаж на _____________20........г. : 

По безопасност и здраве при работа :______________________________________________________________ 
                   ( подпис, име, фамилия и длъжност на инструктиращия ) 

По пожарна безопасност :________________________________________________________________________ 
     ( подпис, име, фамилия и длъжност на инструктиращия )  

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

0  

                                                                                                 

                                                                                                 

 



 
ИНФОРМАЦИЯ 

Относно : Мерки за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. 

 
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО „АГРОПОЛИХИМ“АД 
 

Територията (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура) на предприятието 
„Агрополихим“ АД (Територията на Агрополихим) представлява обект (строеж) от първа категория според чл.137 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно изискванията на чл. 23, ал.1 от Закон за противодействие на 
тероризма и чл. 5 от Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за 
противодействие на тероризма се прилагат мерки за противодействие на тероризма, част от които са елементите за 
физическа защита срещу посегателства, които включват компоненти (средства и система) за контрол на физическият 
достъп, а именно: 

Достъпът до Територията на Агрополихим е възможен само след предварително дадено разрешение и 
получаването на електронна карта за достъп от служител на „Агрополихим“АД (от Отдел „Корпоративна сигурност и 
охрана“ или Отдел „Вътрешна логистика“). За получаването на електронна карта за достъп Вие следва да предоставите 
документ за самоличност (лична карта или международен паспорт), от който ще се извлече информация за три имена по 
документ, ЕГН/ЛНЧ/Номер на паспорт и да предоставите информация за лицето/организацията, която представлявате 
(ако е приложимо) и с кои лица имате среща или повода на посещението Ви на Територията на Агрополихим.  

Непредоставянето на документ за самоличност и поисканата информация ще е основание да Ви бъде отказан 
достъп до Територията на Агрополихим. Обработването на посочената по-горе информация се извършва с цел: 

 
- физическа сигурност на сградите и обектите, което съставлява законово задължение в съответствие с чл. 6, 

параграф 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679);  
- охрана на имуществото, което представлява легитимен интерес на Администратора в съответствие с чл. 6, 

параграф 1, буква „е“ от Регламента; 
- осъществяване на дейности във връзка с изпълнение на сключен от Агрополихим АД договор, което представлява 

легитимен интерес на Администратора в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „е“ от Регламента. 
 
Посочената информация ще бъде обработвана от служители в Отдел „Корпоративна сигурност и охрана“ и 

Отдел „Вътрешна логистика“ на Агрополихим АД. 
Достъп до посочената информацията могат да имат единствено от: (1) Отдел „Корпоративна сигурност и охрана“; 

(2) Отдел „ИТ и комуникации“; (3) компетентни държавни органи; (4) други лица, предвидени в приложимите закони, 
включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Агрополихим АД. Тази информация ще 
бъде съхранявана в срок до 2(две) години от посещението Ви на Територията на Агрополихим. Тази информация може да 
бъде обработвана и за по-дълъг от този срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни 
претенции, към които тя е относима. В тези случаи посочената информация може да бъде обработвана до окончателното 
приключване/ разрешаване на правните претенции по предвидения в закона ред.  

 
Права на Субекта на данните 

При обработване на личните данни, Субектът на данни има правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679: 
1. Право на достъп до личните данни на Субекта на данните, право да изисква коригиране, изтриване или 

ограничаване на обработването на личните данни и право на преносимост на данните, ако са налице 
предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това; 

2. Право да изисква да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко 
коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия; 

3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако счита, че Регламент (ЕС) 2016/679 или 
други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в Република България е:  

Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, Уебсайт:https://www.cpdp.bg/  
 

Право на възражение : Субектът на данни има право по всяко време и на основания, свързани с конкретната 
ситуация, да възрази срещу обработването на личните данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези 
случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за 
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данните.  

 
Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към: 
 

Лице по защита на данните на Агрополихим АД: 
Email адрес: data.protection@agropolychim.bg 

 
С подписване на настоящият документ заявявам, че съм запознат с настоящата Информация и поемам 

задължението, да я предам и да запозная със съдържанието и лицата, чиито лични данни предоставям за даване на 
разрешение за достъпа им до територията на „Агрополихим“АД.  
 
Дата:......................    Имена:.................................................................................................................     Подпис:............................. 

https://www.cpdp.bg/

