Промени в Правилника за приемане и
освобождаване на членове на БНАЕМПК
Бихме искали да Ви уведомим, че на редовно проведено заседание на
Управителния съвет на БНАЕМПК на 29.03.2018 г. беше взето решение за изменение
на процедурата по кандидатстване за членство. Промяната е насочена към обявяването
на електронната страница на БНАЕМПК и в ежеседмичния информационен бюлетин на
документите, които представят фирмите кандидати. Изменението бе продиктувано от
влизането в сила на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни, по-известен като GDPR.
Измененията са в чл. 8 от Правилника за приемане и освобождаване на членове и
имат следното съдържание:
1. „Информация за постъпилата кандидатура и за самия кандидат (наименование
на фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, предмет на дейност на кандидата,
кратка история на компанията и описание на основните продукти и търговски марки),
както и постъпилите референции, се изпращат по електронна поща на всеки от
членовете на Управителния съвет на БНАЕМПК“.
2. „Информация за постъпилата кандидатура и за самия кандидат (наименование
на фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, предмет на дейност на кандидата,
кратка история на компанията и описание на основните продукти и търговски марка) се
представят на електронната страница на БНАЕМПК и в поне един брой на електронния
бюлетин на БНАЕМПК“.
Във връзка с необходимостта от предоставяне на референции от фирмите
кандидатки бе прието за допустимо препоръката да бъде изготвена и от лице, което е
включено в списъка с експерти на БНАЕМПК, публикуван на електронната страница на
Асоциацията: http://www.bnaeopc.com/expertsav_bg.html . Към днешна дата фирмата
кандидат следва да приложи към молбата си за членство и „поне две референции от
фирма член на БНАЕМПК и/или от лице, включено в списъка с експерти на
БНАЕМПК, в която референция референтът препоръчва фирмата като лоялен партньор
и добре развиваща се компания в бранша.“
Целия Правилник за членство можете да откриете на адрес:
http://www.bnaeopc.com/pravilnik.html .

