До Администратор на лични данни
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД,
ЕИК 831136740,
адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул.
„Христофор Колумб“ № 43, ет. 5

ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ, ДОПЪЛВАНЕ, ПРЕНОСИМОСТ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО,
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

От ______________________________________________________________________________
(моля, посочете три имена и ЕГН)
Въз основа на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на
личните данни), моля (посочете какво е Вашето искане към администратора на лични данни „ЕВРОФИНАНС“ АД чрез отбелязване в съответното квадратче. Можете да отбележите повече от
едно квадратчета.)

□ да ми осигурите достъп до моите лични данни, които обработвате.
□ да направите следните корекции / допълнения в моите лични данни, които обработвате (моля,
опишете):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□ да осигурите преносимост на моите лични данни, които обработвате, като ги предоставите в
електронна форма в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат по
електронен път (моля, изберете):

□

директно на мен на имейл адрес ______________ (моля, посочете Вашия имейл адрес,
като имате предвид, че Вие ще бъдете напълно отговорни за преносимостта и сигурността на
получаването на информацията по такъв начин);

□ на _______________________ (моля посочете на кого искате да предоставим данните Ви)
на имейл адрес ______________ (моля, посочете имейл адрес, като имате предвид, че Вие ще
бъдете напълно отговорни за преносимостта и сигурността на получаването на информацията
по такъв начин).

□ да ограничите обработването на моите лични данни;
□ да прекратите обработването на моите лични данни и да изтриете свързаните с мен лични данни.
Моля да изпратите отговора по настоящото искане на (моля, посочете пощенски адрес за връзка или
имейл адрес според предпочитания от Вас начин за получаване на отговор)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Декларирам, че съм запознат/а със следните основни дефиниции и съдържание на правата:
1. Право на достъп – субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали
се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и до
информацията, посочена в чл. 15 буква „а“ до „з“ от Общия регламент за защита на личните данни.
2. Право на коригиране – субектът на данните има право да поиска от администратора да коригира
без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на
обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени,
включително чрез добавяне на декларация.
3. Право на изтриване – субектът на данни има право да поиска от администратора изтриване на
свързаните с него лични данни, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно
забавяне личните данни, когато е приложимо някое от следните основания:
 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по
друг начин.
 субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните
съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Общия регламент за
защита на личните данни, и няма друго правно основание за обработването;
 субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Общия
регламент за защита на личните данни и няма законни основания за обработването, които да имат
преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21,
параграф 2 от Общия регламент за защита на личните данни ;
 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на
Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното
общество по член 8, параграф 1 от Общия регламент за защита на личните данни.
4. Право на ограничаване на обработването - субектът на данните има право да изиска от
администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните:
 точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на
администратора да провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити,
а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът
на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на
проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на
субекта на данните.
5. Право на преносимост на данните – субектът на данните има право да получи личните данни, които
го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден
за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без
възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
 обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9,
параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия
регламент за защита на личните данни; и

 обработването се извършва по автоматизиран начин.
Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи
пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически
осъществимо.

________
(дата)

______________
(подпис)

____________________
(три имена)

