ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
при ЮЛНЦ „СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” (СБПБ)
До УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)
от .................................................................................................................с ЕГН/ ЕИК....................................
Представлявано от ( за ЮЛ) .............................................................................................................................
адрес по регистрация:........................................................................................................................................
адрес за кореспонденция:..................................................................................................................................
електронна поща:.........................................................................

web:.........................................................

телефони за контакти:........................................................................................................................................
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ по отношение интереса към членство в СБПБ:
..............................................................................................................................................................................
(Описание дейността на биологичен производител, преработвател или търговец на биологични продукти).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желая да бъда приет за член на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
БИОПРОДУКТИ с ЕИК 204968338, гр. Велико Търново.
Декларирам, че съм запознат, споделям и приемам безусловно заложените разпоредби на
Устава на СБПБ и ще работя за развитието, популяризирането и благополучието му.
Предоставям заедно със Заявлението си и придружителни документи по отношение
легитимацията ми, в доказателство, че съм надлежен кандидат по Устава на СБПБ, ЗЮЛНЦ и
съобразени със списъка с необходимите документи за членство от формуляра на Заявлението, в това
число и платежен документ за внесен членски внос / встъпителен членски внос.
гр.......................дата:.................

С уважение: ..........................

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО:
1. Заявление до УС на Сдружението, с която се декларирам,че съм запознат и приемам разпоредбите на Устава.
2. Писмено доказателство съгласно член 29 (1) от Регламент (ЕО) №: 834/2007- сертификат или сертификационно писмо.
Ако няма все още издаден сертификат се прилага договор за сертифициране съгласно Регламент (ЕО) №: 834/2007.
3. Само за юридически лица: Протокол от заседание на УС на фирмата или от заседание на съдружниците, че дават
съгласие за участие в Сдружението.
УКАЗАНИЯ: Банковата сметка на Сдружението, по която се превеждат встъпителната/еднократно/ и месечните/за
целеви бюджети/ вноски:

IBAN

BG12BPBI88981028577401

BIC
BPBIBHSF при ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ ЕИК 204968338
СУМА ЗА ПРЕВОД: 30,00 ЛВ Словом: Тридесет лева
Основание за превод: Годишен членски внос /Встъпителен членски внос
ДЕКЛАРАЦИЯ: Съгласен/на съм СБПБ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона
за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), които предоставям във връзка с депозиране настоящото
заявление за членски права.
Запознат/а съм с Уведомление за поверителност на личните данни на членовете/ФЛ/, както и с Правилата за упражняване
правата на субектите на лични данни, приети при СБПБ в изпълнение изискванията на GDPR за:
целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
С настоящото заявление декларирам и съгласието си за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
ДЕКЛАРАТОР: ...................................
*Може да изпратите заявлениетo и всички придружаващи документи електронно на e-mail: sdr_biopro@abv.bg

