ФОРМУЛЯР ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА
САМОЛИЧНОСТТА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Име/ Информация за връзка със
субекта на данни : [
Заявка: [........][
]
Моля, посочете желаната от Вас заявка и предоставете Маркирайте, Отговор:
допълнителна информация:
ако е
приложимо
Заявка за достъп
В случай на искане за достъп: моля, посочете категориите
лични данни, които желаете да прегледате и посочете,
ако желаете да получите копие от тях.

☐

Посочете, дали желаете да получите личните данни чрез
защитен метод за комуникация и посочете желания от
Вас метод.
Заявка за коригиране
Моля, посочете кои лични данни или кои категории лични
данни искате да коригираме или допълним и защо тези
данни са неправилни или непълни.

☐

Заявка за изтриване
Моля, посочете кои категории лични данни искате да
изтрием и причината, поради която искате да ги изтрием.
Моля, посочете възможно най-много подробности, тъй
като това ще ни помогне да обработим правилно и по найефективен начин искането Ви.

☐
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Заявка за ограничаване на обработването
Моля, посочете обработването на кои категории лични
данни искате да ограничим и каква е причината за
искането Ви. Имайте предвид, че ще удовлетворим
искането Ви само при конкретни обстоятелства, така че
се нуждаем от допълнително уточняване на искането Ви,
за да можем да го оценим.

☐

Възражение за обработване
Моля, посочете срещу какъв вид използване на Вашите
лични данни възразявате и причината за възражението,
по-специално на какви основания, свързани с Вашата
конкретна ситуация, се основава възражението Ви.
Предоставете
допълнителна
информация
за
възраженията си.

☐

Възражение срещу използване за директен маркетинг
Моля, посочете подробности за директния маркетинг,
който сте получили от нас и който вече не желаете да
получавате. Посочете имейл адреса, телефонния номер
или друг комуникационен канал, чрез който получавате
нашата информация за директен маркетинг.

☐

Заявка за преносимост на данните
Моля, посочете
категориите лични данни, които бихте искали
да получите;
формата, в който бихте искали да получите тези
лични данни от нас (трябва да бъде структуриран,
широко използван и машинно четим формат);
ако желаете тези лични данни да бъдат предадени
директно на друг администратор (моля, имайте
предвид, че това зависи от техническата
осъществимост от наша страна), включете
подробности за третата страна.

☐
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Посочете, дали желаете да получите личните данни
чрез защитен метод за комуникация и посочете този
метод.
Обща информация (предоставя се по отношение на
всички искания)
Моля, посочете по какъв начин ЗАГОРКА е получила
личните данни, за които се отнася искането Ви (напр.
онлайн, по телефона, чрез трета страна).
Проверка на самоличността Ви (не е необходима за искане за възражение срещу директен маркетинг)
Моля, обърнете внимание, че ЗАГОРКА има право да поиска допълнителна информация с цел проверка на самоличността Ви, Тази информация
ще се използва само за установяване на самоличността Ви и ще бъде унищожена след приключване на процеса по проверка.
Три имена (ако е приложимо):
Тел. номер:
Имейл адрес:
☐Декларирам, че изпратената от мен информация е вярна и съм запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация.
☐Запознах се с ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЗАГОРКА
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