
 

Формуляр за заявка за обекти на данни v1.0 Страница 1 от 5 

Инструкции за попълване на "Формуляр за заявка за обекти 

на данни" 

Съгласно правната рамка за защита на личните данни имате право да знаете кои от Вашите лични 

данни съхраняваме и обработваме, както и право да поискаме поправка на Вашите данни. Съгласно 

условията, определени от закона, Вие също така имате право да поискате изтриване, ограничаване на 

обработката и да възразите срещу автоматизираната обработка. Можете да упражнявате тези права 

чрез писмено искане в приложения формуляр. За да Ви улесним при изпращането на попълнено 

заявление, което ще ни позволи да отговорим своевременно, Ви препоръчваме да използвате този 

формуляр. Нашият отговор ще бъде адресиран до Вас или до трета страна, която можете да 

упълномощите да действа от Ваше име. Ще трябва да представите и доказателство за самоличността 

си. Вашето искане ще бъде обработено в рамките на 30 календарни дни след получаване на напълно 

попълнен формуляр и доказателство за самоличност. 

 

Доказателство за самоличност: Преди да можем да разкриваме лични данни, изискваме 

доказателство за самоличността Ви. Доказателството за самоличността Ви трябва да включва копие от 

идентификационен документ, напр. лична карта, паспорт, разрешение за пребиваване и документ за 

потвърждаване на адреса Ви, напр. скорошна сметка за комунални услуги. Ако подадете искането от 

името на друг субект на данни, ще трябва да предоставите доказателства за самоличността на субекта 

на данните и доказателство за правото Ви да действате от негово име. 

 

Административна такса: Информацията и копията на обработваните лични данни се предоставят 

безплатно. Ако лицето, за което се отнасят данните, изисква допълнителни копия на обработваните 

лични данни или искането на субекта на данните е неоснователно или прекомерно, по-специално 

поради повтарящ се характер, Компанията си запазва правото да откаже да действа по искането или 

да наложи разумна административна такса определена за всеки отделен случай. 

 

Моля, не използвайте този формуляр, за да получите обща информация или да изпратите други 

типове заявки до нас. 

 

 

 

Моля, изпратете попълнения приложен формуляр и доказателство за самоличност на:  
 
САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД, бул. Ботевградско шосе, бл. 247, район "Подуяне", СОФИЯ 

Кол център: +30 211 1764600 

dpo@sarkk.bg 
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1. Информация за обекта на данни 

Име:  

Фамилия:  

Дата на 
раждане: 

 

Адрес: 

Улица:  Номер:  

Град / 
Район: 

 
Пощенски 

код: 
 

Област:  Държава:  

Имейл:  

Телефон:  

2. Прилагам следните копия като доказателство за самоличност (отбележете с X) 

Лична карта  Паспорт  Разрешение за пребиваване  

Друго  

3. Прилагам следните актуални документи за удостоверяване на адреси 
(отбележете с X) 

Сметка за 
комунални 

услуги 

 

 Сметка за телефон   
Удостоверение за адреса на 

пребиваване от данъчна 
администрация 

 

Друго  

 

4. Връзка с компанията 

Моля, опишете връзката си с компанията (например служител, клиент, доставчик, 
партньор и т.н.):  

5. Искам да: (отбележете с X) 
(за допълнителна информация относно Вашите права, моля, прочетете Политиката за защита на данните 
на компанията) 

Да знам дали личните ми данни се обработват.  

Да получа достъп до моите лични данни, които обработвате, и до 
конкретна информация относно тази обработка.  

Да поискам поправка на моите лични данни.  



  Логото на компанията се поставя тук  

Формуляр за заявка за обекти на данни v1.0 Страница 3 от 5 

Да поискам изтриване на моите лични данни.  

Да поискам ограничаване на обработката на моите лични данни.  

Да поискам пренасянето на моите лични данни.  

Да упражня правото си да възразя обработването на моите лични 
данни.  

Да получа човешка намеса, да изразя моята гледна точка или да 
оспоря решение, което се основава на автоматизирана обработка на 

моите лични данни 
 

Моля, предоставете допълнителна информация за заявката си:  

Моля, предоставете ни информация, която знаете, която ще ни помогне да проследим 
Вашите данни и да обработим Вашата молба. По-специално, отбележете съответните 
дати и документи, които може да имате, както и подробности за лицата, с които сте се 
свързали:  

6. Данни на представителя 

(Ако подавате заявлението от името на субекта на данни, моля, попълнете данните в следващите раздели 6, 
7, 8.) 

Име:  

Фамилия:  

Дата на раждане:  

Адрес: 

Улица:  Номер:  

Град / 
Район: 

 
Пощенски 

код: 
 

Област:  Държава:  
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Имейл:  

Телефон:  

Каква е връзката Ви със субекта на данни? (например родител, законен представител, 
адвокат)  

7. Прилагам следните верни копия като доказателство за самоличност (отбележете 
с X) 

Лична карта  Паспорт  Разрешение за пребиваване  

Друго  

8. Прилагам следните оригинали или верни копия като доказателство за законно 
разрешение да действам от името на субекта на данни: (отбележете с X) 

Упълномощаване   Пълномощно  Решение  Удостоверение  

Друго  

9. Искам да получа информация чрез: (отбележете с X) 

Да получа информацията в електронен формат 
(някои файлове може да са твърде големи, за да се предават по електронен път и може да се 

наложи да ги доставим във формат CD) 
 

Да получа информацията по пощата  
(Моля, имайте предвид, че ако искате да Ви изпратим информацията, ще полагаме всички усилия, за 
да гарантираме, че тя е адресирана правилно. Въпреки това не можем да бъдем отговорни, ако 
информацията се загуби по пощата или е доставена неправилно или отворена от някой друг във 
Вашето домакинство. Загубата или неправилното доставяне може да доведе до смущение или 
вреда, ако информацията е "чувствителна".) 

 

Само да видя информацията  
(без да получавам копие) 

 

Да получа информацията лично  

 

Декларация на обекта на данни 

Декларирам на моя отговорност, че информацията, която предоставям на Компанията, е 
точна и вярна. Разбирам, че обработването на моите документи за самоличност и 
пребиваване е от съществено значение за разглеждане на моята молба. Ето защо приемам 
горепосочената обработка и се съгласявам да предоставям допълнителна информация на 
Компанията, при условие че това е необходимо за разглеждане и обработване на моето 
искане. 
 

Име / Фамилия:  
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Подпис:  Дата:  

 

 

Декларация на упълномощеното лице (ако е приложимо) 

Декларирам тържествено, че информацията, която предоставям на Компанията, е точна и 
вярна и се отнася до субекта на данни. Също така декларирам отговорно, че действам 
законно от името на субекта на данни. Разбирам, че обработването на доказателства за 
моята самоличност и пълномощно е от съществено значение за разглеждане на моето 
искане. Ето защо приемам горепосочената обработка и се съгласявам да предоставям 
допълнителна информация на Компанията, ако това е необходимо за разглеждане и 
обработване на това искане. 
 

Име / Фамилия:  

Подпис:  Дата:  

 

 

 


