ОБЩИ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И ДОСТЪПА

Вписването в Регистъра на BCA IAM е процес на създаването на идентичност с
уникално ID и определени атрибути. Процесът включва и проверките, които са извършвани
по време на идентификация на лицето. Заявката за вписване трябва да съдържа следните
данни:
1. Тип
а. ФЛ (Български) (ЕС) (Трети страни)
b. ЮЛ (Български) (ЕС) (Трети страни) (ЕТ)
2. Име на лицето (наименование на ЮЛ/имена за ФЛ)
3. Идентификационен номер на лицето
4. Вид
идентификационен
идентификационен номер)

номер

(ЕИК/БУЛСТАТ,

ЕГН/ЛНЧ

Друг

5. Адрес (на седалище за ЮЛ/ постоянен за ФЛ)
6. Електронен адрес (e-mail), Телефон, Факс
7. Законен представител (Имена, ЕГН/ЛНЧ Друг идентификатор)
8. Лице за контакт (имена, Адрес, Електронен адрес, Телефон, Факс)
9. Упълномощено лице (Име, идентификационен номер)
10.ЕОРИ, Акцизен номер - ако лицето ги притежава
Потребителят (лицето) се вписва в регистъра само един път, след което може да
достъпва централните или националните услуги или системи без необходимост от
допълнителни регистрационни процедури.
Идентификацията по време на вписване в регистъра на BCA IAM, засяга проверките
по самоличността, извършвани с оглед да потвърдят истинската идентичност на лицето
(ИО), заявяващо вписване в регистъра. По време на тези процеси митническите
органи/системи извършват проверки, с цел определяне на реалната идентичност на това
лице за да вземат решение относно неговото вписване и регистрация.
„Електронна идентификация“ означава процес на използване на данни в електронна
форма за идентификация на лица, които данни представляват по уникален начин дадено
физическо или юридическо лице, или физическо лице, представляващо юридическо лице.

Правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на
саморъчния подпис.
Декларирате, че подадената от Вас информация е точна, пълна и вярна и гарантирате
автентичността на заявлението за регистрация и всички придружаващи документи.
Титулярят на електронното изявление носи риска от грешки при предаване на
електронно изявление, освен ако адресатът не е положил дължимата грижа.
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет
страница на Агенция ,,Митници“, е съобразено с изискванията на действащото в Република
България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност,
недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни
уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма
характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили
вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на
информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на
предприелите действията лица.
Агенция ,,Митници“ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата,
верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към
които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за
законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни
препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание
или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото
законодателство, моля да ни уведомите незабавно.
Лични данни се събират чрез тази интернет страница и се обработват от Агенцията
единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при
строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита
на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва
доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни.
Предоставените от Вас информация и лични данни няма да бъдат разкривани на
трети лица, освен в законоустановените случаи за това, като ще бъдат съхранявани във
времето, в което Вие използвате приложението и в разумен срок след това. Автоматично
събраната информация ще бъде запазена в срок до 24 месеца и след това може да бъде
съхранявана в обобщена форма.
Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези
правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват
текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за
използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на

потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите
индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта,
времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
При оттегляне на пълномощното от упълномощителя или при прекратяване на
регистрацията на пълномощника, достъпът до електронните административни услуги на
Агенция ,,Митници“ се прекратява след подаване на Уведомление за упълномощаване,
оттегляне на упълномощаване. Уведомлението се подава от упълномощителя на място в
ЦМУ на Агенция ,,Митници“ или чрез лицензиран пощенски оператор.
При отказ на пълномощника от предоставените му пълномощия е необходимо той
да подаде в ЦМУ на Агенция ,,Митници“ или чрез лицензиран пощенски оператор
Уведомление за отказ от пълномощие. В документа пълномощникът декларира, че
упълномощителят е уведомен за отказа от ползването на електронните административни
услуги на Агенция ,,Митници“. Уведомлението се подава на място в ЦМУ на Агенция
,,Митници“ или чрез лицензиран пощенски оператор
Агенция ,,Митници“ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява
достъпа до тях по всяко време, за да се вземат разумни мерки с цел да се публикува сигурна
и качествена информация на електронната ѝ страница и на Е-Портала.
Агенция ,,Митници“ актуализира настоящите общи условия при възникнала
необходимост, като за съответната актуализация се уведомяват заинтересованите лица.

