Образец 2

До
Българска народна банка
Управление „Банково“
Дирекция „Статистика“

УВЕДОМЛЕНИЕ
за
упълномощаване за заявяване на достъп/отнемане на упълномощаване за достъп
и подаване на статистическа информация по електронен път чрез
Информационната система по парична статистика (ИСПС) във връзка със
Заявление по образец 1

От……………............................................................................................................................................
(наименование на банката)

Представлявано от

..........................................................................................................................
(трите имена на представляващото лице)

..........................................................................................................................
(трите имена на представляващото лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Служител
……….……………………………………………………………………………..
.

(трите имена на упълномощения служител)

……….……………………………………………………………………………
(служебен електронен адрес на упълномощения служител)

във връзка с подадено „Заявление за предоставяне на достъп до Информационната
система по парична статистика (ИСПС) на БНБ“.
да заяви предоставянето на достъп до Информационната система по парична
статистика (ИСПС) на БНБ.
Заявявам, че след надлежно упълномощаване, посоченото от мен лице, ще може да
подава и отговаря за контрола и качеството на статистическата информация,
предоставяна по електронен път чрез ИСПС на БНБ за целите на паричната и
лихвената статистика в съответствие с Наредба №17 на БНБ от 29 март 2018 г. за
паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.
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ОТТЕГЛЯМ УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО НА

Служител
……….……………………………………………………………………………..
.

(трите имена на упълномощения служител)

……….……………………………………………………………………………
(служебен електронен адрес на упълномощения служител)

Декларирам, че информацията, посочена в този документ е вярна и точна. Известно ми
е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Подпис:

.............................................................................................................................
(подпис и трите имена на представителя)

.............................................................................................................
(подпис и трите имена на представителя)

Дата:

Българската народна банка (БНБ) е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни. Получените
от Вас лични данни се обработват от БНБ на основание и за целите, предвидени в приложимата
нормативна уредба. В “Политиката на Българската народна банка при обработване на лични данни”
се съдържа подробна информация относно обработването на лични данни в БНБ.
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