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Форма за искане на достъп до лични данни 
 

Ако искате да ви предоставим копие от Вашите лични данни, налични при нас, моля 

попълнете настоящата форма и я подайте на посочения по-долу адрес. Освен 

информация за личните Ви данни, ще Ви предоставим и информация за начинът, по 

който тези данни се обработват, периодите на съхранение за отделните видове данни, 

както и за правата Ви за коригиране, заличаване или ограничаване на обработката, 

приложими към Вашите данни. 

Информацията, която предоставяте в настоящата форма ще бъде използвана само с цел 

идентифициране на личните данни, които изисквате, както и изпращане на отговор. 

Моля, подайте попълнената форма, както и удостоверение за Вашата самоличност на 

адрес:  ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД, бул. "Константин Величков" 157-159, ет. 1, офис 3, 

1309 София 

Секция 1: Данни на лицето, искащо информация 
Вашите пълни 

имена: 

 

Вашият адрес:  

Ваш телефон:  

Ваш Е-mail адрес:  

 
Секция 2: Вие ли сте субектът на данни? 
(Моля, отбележете вярното квадратче) 

 ДА: Аз съм субектът на лични данни. Прилагам удостоверение за самоличност 

(вижте по-долу). Моля, преминете към Секция 4. 

 НЕ: Действам от името на субекта на лични данни. Прилагам писмено пълномощно, 

удостоверение за самоличност на субекта на лични данни, както и мое 

удостоверение за самоличност (вижте по-долу). Моля, преминете към Секция 3. 
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За да сме сигурни, че не предоставяме данни на неоторизирано лице, моля приложете 

удостоверение за Вашата самоличност (фотокопие или сканирано копие на валидни 

лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт).  

Ако имаме съмнения относно Вашата самоличност или правото Ви на достъп до лични 

данни, си запазваме правото да поискаме допълнителни доказателства или да Ви 

откажем достъп до информация.  

Секция 3: Информация за субекта на данни 
Пълни имена:  

Адрес:  

Телефон:  

E-mail адрес:  

 
Секция 4: Каква информация искате да получите? 
 
Моля, опишете каква информация искате да Ви предоставим. В описанието включете 

всички необходими детайли, които могат да ни помогнат да идентифицираме исканата 

от Вас информация. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ако информацията, която изисквате да получите, директно или индиректно разкрива 

данни, свързани с друго лице, ние ще трябва да получим съгласието на това лице, преди 
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да можем да Ви предоставим исканата от Вас информация. При някои обстоятелства, 

когато предоставянето на информация би могло да има негативен ефект върху правата и 

свободите на трети страни, можем да Ви откажем достъп до такава информация. В такъв 

случай, ще бъдете своевременно информирани, включително и за причината за отказ. 

Въпреки, че в повечето случаи ще Ви предоставим копие от информацията, която искате, 

си запазваме правото, в съответствие с чл. 12 на GDPR, да Ви наложим такса или да Ви 

откажем достъп до информация, ако сметнем, че искането Ви е "явно неоснователно или 

прекомерно". 

 

Секция 5: Информация относно обработката или 
източниците на данни 
(Ако искате да получите информация за следното, моля отбележете в съответното квадратче) 

    Защо обработваме Вашите данни 

    Кой има достъп до Вашите данни 

    Откъде имаме Вашите данни 

Секция 6: Декларация 
 
За деклариране на неверни данни носите наказателна отговорност по чл. 313 от НК.  

Декларирам, че съм прочел и съм се запознал с условията на настоящата Форма за искане 

на достъп до лични данни и потвърждавам, че цялата предоставена от мен информация е 

вярна и точна. 

 

……………………………………      …………………………………… 
(подпис)          (дата) 
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Приложения: 
Прилагам следните удостоверения за самоличност: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


