
 

ДО 

……………………................................................... 

 /администратор на лични данни/ 

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКА НА 

ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТ на основание 

чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

От…………………………………………………………………………..

ЕГН……………………………………..…………………………………. 

/данни на клиент/ 

 

С настоящата молба и на основание чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

долуподписаният ............................................................................................................................ 

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

/посочват се данните на клиента/ възразявам срещу обработката на личните ми 

данни, които данни съм ви предоставил като ваш клиент /поставете отметка на 

избраното от вас решение/: 

□ Срещу цялостната обработка на личните ми данни; 

□ Срещу обработката на личните ми данни за целите на вземане на 

автоматизирани решения, включващи профилиране; 

□ Срещу обработката на личните ми данни за целите на предоставяне на 

услуги на информационното общество /онлайн услуги/; 

Във връзка с горното и на основание чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

моля, незабавно след получаване на настоящата молба, да прекратите 

обработката на личните ми данни.  

С оглед направеното възражение, □ЖЕЛАЯ/□НЕ ЖЕЛАЯ /отбележете  

избраното от вас решение/ личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне 

на основание чл. 17,  параграф 1, б.”в” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

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;



 Уведомен съм, че администраторът на лични данни може да откаже да 

прекрати обработването на личните ми данни, ако съществуват убедителни 

законови основания за обработването, които имат предимство пред моите 

интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защита 

на правни претенции. 

Уведомен съм, че администраторът на лични данни, може да откаже да 

прекрати обработката на личните ми данни за целите на вземане на 

автоматизирани решения, включващи профилиране при наличие на някоя от 

хипотезите на чл. 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Уведомен съм, че администраторът на лични данни, може да откаже да 

изтрие личните ми данни, ако са налице някои от основанията посочени в чл. 

17, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

  

Дата: ………......…год.         

   С уважение:…………………….. 

Изготвено за: Целифарм ЕООД - 11-08-2018




