ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗТРИВАНЕ ПО ЧЛЕН 17
ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679
1. Данни на заявителя:
Три имена
Адрес
Телефонен номер
Имейл адрес
2. Вие ли сте субектът на данни?
(Моля, отбележете съответното обстоятелство и прочетете инструкциите под него)



ДА: аз съм субектът на данни. Представям доказателство за моята самоличност (виж по-долу)



НЕ: Подавам настоящото заявление от името на субекта на данните. Представям
пълномощно, съгласно което съм упълномощен да извършвам волеизявления от името на
субекта на данните, и доказателство за моя самоличност (виж по-долу)

(Моля, отидете на точка 4)

(Моля, отидете на точка 3)

Ако с оглед представените доказателства за удостоверяване самоличността преценим, че не са
достатъчни, ние си запазваме правото да откажем достъп до лични данни или да поискаме
допълнителна информация за Вашата самоличност.
3. Данни за субекта на данните (ако е различен по точка 1).
Три имена
Адрес
Телефонен номер
Имейл адрес
4. Изтриване на лични данни
Аз, ………….............................................................................................................................................., желая,
свързаните с …………………………………………………….………………........../мен лични данни,
които се обработват от “Български пощи“ ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни, да
бъдат изтрити.
Моля, посочете кратко описание на обстоятелствата, поради които считате, че обработваните от нас
лични данни следва да бъдат изтрити:

Имайте предвид, че свързаните с Вас лични данни могат да бъдат изтрити, когато е приложимо някое от
изброените по-долу основания. Моля, маркирайте със знака „Х“ на кое от посочените по-долу
основания, считате, че свързаните с Вас лични данни трябва да бъдат изтрити:



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) от Регламент 2016/679 и няма друго правно
основание за обработването;



Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните съгласно член 9, параграф 2, буква а) от Регламент 2016/679 и няма друго правно
основание за обработването;



Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от
Регламент 2016/679 и няма законни основания за обработването, които да имат
преимущество;



Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от
Регламент 2016/679;




Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;



Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното
общество по член 8, параграф 1 от Регламент 2016/679.

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;

В случай че е налице някое от изброените основания, ако ние сме направили свързаните с Вас лични
данни обществено достояние, ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, за да
уведомим администраторите, обработващи личните данни, че Вие сте поискал изтриване от тези
администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
Въпреки посоченото по-горе, правото на изтриване на свързаните с Вас лични данни няма да бъде
приложимо, когато обработването е необходимо:
 За упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;
 За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза
или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението
на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора;
 По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9,
параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент 2016/679;
 За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за
статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679, доколкото съществува



вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането
на целите на това обработване; или
За установяване, упражняването или защитата на правни претенции

Ако е налице, някое от изброените изключения, ние ще Ви уведомим своевременно за това.
Съгласно член 19 от Регламент 2016/679, Вие имате правото да получите информация за получателите,
пред които са били разкрити личните данни, свързани със субекта на данните:



Желая да получа списък с имената на получателите, пред които са били разкрити личните данни,
свързани със субекта на данните



Не желая да получа списък с имената на получателите, пред които са били разкрити личните
данни, свързани със субекта на данните

Въпреки посоченото по-горе, правото на изтриване няма да бъде приложимо, когато е налице законова
забрана.
Ние си запазваме правото, в случай че поисканите от Вас действия представляват ясно неоснователни
или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, да предприемем следното:
 Да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на
информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 Да откажем да приемем действия по искането.
5. Деклариране
Потвърждавам, че информацията, която съм предоставил на “Български пощи“ ЕАД е вярна. Разбирам,
че е необходимо на “Български пощи“ ЕАД да потвърди моята/на субекта на данните самоличност и че
може да е необходима допълнителна информация, за да бъде поисканата от мен информация, правилно
определена.
Уведомен съм, че представянето на невярна информация, съставянето на неистински документ или
всеки опит за подвеждане на администратора може да доведе до понасяне на съответната отговорност.
Приложения:
1…………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………......

Дата:……………….г.

Заявител:__________________________
(подпис)

Гр. …………………...
__________________________
(три имена)

