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Приложение № 1

Заявление за упражняване правата на физическите лица

Вх. №/дата
ДО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
МБАЛ “Д р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали
Адрес: бул. „Беломорски“ 53

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ

ТРИ ИМЕНА (ПО ДОКУМЕНТ ЗА
САМОЛИЧНОСТ НА СУБЕКТА)
ЕГН/ЛНЧ/ДАТА НА РАЖДАНЕ
АДРЕС
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
ТЕЛЕФОН ЗА КОТНАКТ

действащ чрез изрично упълномощено лице, чрез нотариално заверено пълномощно/законен
представител (ако е приложимо):
ТРИ ИМЕНА (ПО ДОКУМЕНТ ЗА
САМОЛИЧНОСТ НА
УПЪЛНОМОЩЕНИЯ/ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ)
ЕГН/ЛНЧ/ДАТА НА РАЖДАНЕ
АДРЕС
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
ТЕЛЕФОН ЗА КОТНАКТ
КАЧЕСТВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(ПО ПЪЛНОМОЩИЕ/ЗАКОНЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ)
ДОКУМЕНТ №../ДАТА,
УДОСТОВЕРЯВАЩ КАЧЕСТВОТО НА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ УВЯЖЯЕМА ГОСПОЖО,
На основание Глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. (Общ регламент относно защита на данните, ОРЗД) отправям към Вас, в качеството Ви на
представител на администратора на лични данни, настоящото искане за следното:
Отбележете предмета на Вашето искане и попълнете съответния раздел по-долу. Можете да
отбележите повече от едно основания


I. Искане за предоставяне на достъп до лични данни (чл. 15 ОРЗД)



II. Искане за коригиране на лични данни (чл. 16 ОРЗД)



III. Искане за изтриване на лични данни (чл. 17 ОРЗД)



IV. Искане за ограничаване на обработването на лични данни (чл. 18 ОРЗД)



V. Искане за преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД)



VI. Възражение срещу обработване на лични данни (чл. 21 и 22 ОРЗД)

отнасящи се до мен, в качеството ми на Субект на данни
подавам това искане.

/ до Субекта на данни, от чието име

I. Искане за предоставяне на достъп до лични данни (чл. 15 ОРЗД)
Субектът на данни желае:




да потвърдите дали се обработват лични данни, свързани с него/нея и ако това е така,
да му/и предоставите:

Отбележете Вашите желания


достъп до данните



информация за целите на обработването



информация за категориите лични данни



информация за методите и средствата за обработка на данните



информация за получателите или категориите получатели, пред които са или ще
бъдат разкрити или могат да бъдат разкрити личните данни



ако това е възможно - информация за предвидения срок, за който ще се
съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно - за критериите, използвани
за определянето на този срок



информация за правата ми/ правата на субекта във връзка с данните, включително
за начина и органа, до който може да бъде подадена жалба



информация за източника на данните, които не са събрани пряко от субекта на
данни
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Забележка: Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на
обработване. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност
информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на
данни не е поискал друго. (чл. 15, пар. 3 ОРЗД)

II. Искане за коригиране на лични данни (чл. 16 ОРЗД)
Субектът на данни желае, без ненужно забавяне, да коригирате следните неточни (грешни, непълни)
данни, свързани с него/нея:

Допуснатата неточност е установена (къде и как):

III. Искане за изтриване на лични данни (чл. 17 ОРЗД)
Субектът на данни желае, без ненужно забавяне, да бъдат изтрити свързаните с него/нея лични данни
на следното основание:
Отбележете основанието, на което се позовавате



личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин



оттегляне на даденото съгласие, върху което се основава обработването на
данните, и няма друго правно основание за обработването



подадено възражение срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 ОРЗД и
няма законни основания за обработването, които да имат преимущество



подадено възражение срещу обработването, съгласно член 21, параграф 2 ОРЗД (за
целите на директния маркетинг)



личните данни са били обработвани незаконосъобразно



личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на
администратора по правото на Съюза или правото на Република България



личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество по член 8, параграф 1 ОРЗД (относно деца)

IV. Искане за ограничаване на обработването на лични данни (чл. 18 ОРЗД)
Субектът на данни желае да ограничите обработването на личните данни, свързани с него/нея, на
следното основание:
Отбележете основанието, на което се позовавате
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Субектът на данни оспорва точността на личните данни и желае да ограничаване
на тяхното обработване за срока, който позволява на Администратора да провери
тяхната точност



Субектът на данни счита, че обработването е неправомерно, но не желае личните
му данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването
им



Субектът на данни счита, че администраторът не се нуждае повече от личните
данни за целите на обработването



Субектът на данни е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1
ОРЗД – до извършването на проверка дали законните основания на
администратора имат преимущество пред интересите на Субекта на данните.



Субектът на данни оспорва точността на личните данни и желае да ограничите
тяхното обработване за срока, който позволява на Администратора да провери
тяхната точност



Субектът на данни счита, че обработването е неправомерно, но не желае личните
му данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването
им



Субектът на данни счита, че администраторът не се нуждае повече от личните
данни за целите на обработването

V. Искане за преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД)
Отбележете вашето желание

Субектът на данни желае да получи в структуриран, широко използван и пригоден
за машинно четене формат личните данни, които го/я засягат и които лично е
предоставил/а на Администратора на данни.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Посочва се желаният от лицето формат, в който да получи данните или няколко, измежду които
АЛД да избере този, съобразно техническите възможности, с които разполага

Ако това е технически осъществимо, Субектът на данни желае горните лични
данни да бъдат прехвърлени пряко на следния администратор на данни:


VI. Възражение срещу обработване на лични данни (чл. 21 и 22 ОРЗД)
Отбележете основанието, на което се позовавате
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На основание чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Субектът на данни възразява срещу
обработването на личните данни, отнасящи се до него/нея, което се основава на
член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗД1, включително профилиране,
основаващо се на посочените разпоредби, и иска обработването да бъде
прекратено.



На основание чл. 21, параграф 2 от ОРЗД, Субектът на данни възразява срещу
обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг и иска
обработването на личните му/ѝ данни за тази цел да бъде прекратено.



На основание чл. 22, параграф 1 от ОРЗД, Субектът на данни възразява и не желае
да бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда за него/нея правни
последствия или по подобен начин го/я засяга в значителна степен

Получаване на информация
Субектът на данни желае да получи исканите данни и/или информация относно предприетите във
връзка с искането действия, както следва:
устно2



писмено, в офис на администратора
писмено, на следния кореспондентски адрес



писмено, на следния електронен адрес (когато е приложимо)




писмено, чрез електронната платформа, чрез която е подадено искането (когато е
приложимо)

Допълнителни бележки
Попълнете, ако желаете

1

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са предоставени на администратора;
е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна,
освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на
данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
2
Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че
идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.
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Приложения
Опишете, ако прилагате документи.
Представете изрично пълномощно или документ, удостоверяващ представителна власт, в
случай, че искането се подписва от лице с представителна власт (родител/настойник и пр.).
Към настоящото прилагам:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1.
2.
3.
4.
Забележки:
1. Всяка комуникация и действия по членове 15—22 ОРЗД се предоставя на субекта на данни
безплатно. По преценка на Администратора на данни, когато исканията на субект на данни са
явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, компанията
може да предприеме действия по искането при условие, че бъде заплатена разумна такса,
възмездяваща
административните разходи за предоставяне на информацията или
комуникацията или предприемането на исканите действия или да откаже да разгледа искането
(чл. 12, пар. 5 ОРЗД).
2. Когато администраторът има основателни опасения във връзка със самоличността на
физическото лице, което подава искане, администраторът може да поиска предоставянето на
допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на
данните (чл. 12, пар. 6 ОРЗД).

ДАТА

дд

мм

гг

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ

ИМЕНА НА
ЗАЯВИТЕЛЯ
ПОДПИС

Приел: (при подаване пред служител на Организацията)
……………………………………………………………………………………………….
/Две имена, длъжност/
……………………………….
/Подпис/
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