ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ- РАЗГРАД
Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка
служебна, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или
електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, отнасяща
се за ОКА при РЗИ –Разград и нашите клиенти.
Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата
Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на
информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или
електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това
число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.
ОКА при РЗИ- Разград декларира пред своите клиенти и заинтересованите страни,
че ще съхранява документацията от проведения контрол по начин, който изключва
неправомерен достъп на външни и вътрешни лица до нея.
Конфиденциалност се гарантира и при получаване на информация относно
клиента, получена от други източници, различни от клиента. Източници на информация
могат да бъдат: жалбоподатели, регулаторни органи и др.
Задълженията за запазване на конфиденциалност не са ограничени във времето и
няма да се прилагат по отношение на информация:
 която е предадена по искане на компетентен орган (съгласно Закона за достъп до
обществена информация);
 която клиента прави обществено достояние;
 при предварително договаряне между органа за контрол и клиента;
 която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица;
 за която може да се докаже, че е била известна преди датата на това задължение.
Органът за контрол от вид А при РЗИ- Разград не разпространява (или не
упълномощава други лица или служители от персонала си да разпространяват) по какъвто
и да е начин конфиденциална информация на трето лице.
Всеки един от персонала, изпълняващ дейности по контрола, е подписал
декларация, че ще запази конфиденциалността на търговските тайни, методология и ноухау на клиентите.
Органът за контрол от вид А при РЗИ- Разград задължава персонала си да не
изнася, укрива или унищожава документация и информация, свързана с реализиране
предмета на дейност, търговска тайна на органа за контрол или трети лица, както и такива,
които са необходими при разкриването на обективната истина и защита интересите на
органа за контрол и неговите служители пред трети лица и клиентите ни.
Персоналът не извършва конкурентна или сходна дейност на органа за контрол от
вид А при РЗИ- Разград.

Дата:15.01.2016 г.
гр. Разград


Ръководител ОКА: ..................................
(инж. Светлана Дончева)

