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ДО 

..................................................... 

/администратор на лични данни/            

         

 

ИСКАНЕ 

за предоставяне на 

потвърждение за обработка, 

достъп и копие от лични данни на 

клиент/потребител , съгласно чл. 

15, пар. 1 и пар. 3 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 

От...................................................

......................................................

ЕГН: ............................................... 

телефон: ........................................ 

Имейл: ........................................... 

Адрес за кореспонденция: ............... 

...................................................... 

 

Правя настоящото искане на основание чл. 15, пар. 1 и пар. 3 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 и в качеството си на субект на лични данни, които 

са в процес на обработване от администратора 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

/данни на администратора/  

1. Искам потвърждение относно факта дали личните ми данни се 

обработват от вас. В случай, че обработвате мои лични данни, моля да бъда 

снабден/а с информацията по чл. 15, пар. 1 от Регламента по отношение на 

личните ми данни, обработвани при вас, а именно: 

a) Целите на обработването на личните ми данни; 

б)  Съответните категории мои лични данни, които обработвате; 

Изготвено за: Целифарм ЕООД - 11-08-2018

                                     „ЦЕЛИФАРМ“ ЕООД е дружество, с ЕИК: 200406049,
със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Илинден, кв. ЗАХАРНА ФАБРИКА, бл. 23;

                                     „ЦЕЛИФАРМ“ ЕООД е дружество, с ЕИК: 200406049,
със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Илинден, кв. ЗАХАРНА ФАБРИКА, бл. 23;



 

2 
 

в)  Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат    

разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или 
международни организации /ако има такива/; 

г)  Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните ми данни, а ако 
това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

д)  Дали е налице правна възможност за изтриване на личните ми данни или 

за ограничаване на обработването на същите, както и дали имам право на 
възражение срещу такова обработване; 

е) Информация относно правото ми на жалба до надзорен орган; 

ж)  Информация относно източникът на личните данни, когато същите не са 
събрани директно от клиент; 

з)  Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително   
профилирането, включително използваната логика, както и значението и 

предвидените последствия от това обработване за мен като ваш клиент. 

  
 

2. Искам да ми бъде предоставен достъп и копие от личните ми данни, 

които са в процес на обработване от горепосочения администратор, като 

копието да ми бъде предоставено по следния начин: (посочва се вида на носителя – 

хартиен носител или електронен вариант).................................................................... 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. □ ИСКАМ/ □ НЕ ИСКАМ /отбележете избраното от вас решение/ да ми бъде 

издадено и допълнително копие, освен копието по т. 2 горе.  

Запознат съм с обстоятелството, че съгласно чл. 15, пар. 3 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 за допълнителни копия, поискани от мен - субекта 

на данните, администраторът може да наложи разумна такса. 

 

 

Дата: ………………. год. 

 

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

/.................................../ 
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