ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛЕН 21 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. Възражение срещу обработване на лични данни
Аз, .........................................................................., възразявам срещу обработването на свързаните с
………………………........../мен лични данни, които се обработват от “Български пощи“ ЕАД, в
качеството му на администратор на лични данни.
5. Срещу обработването на кои лични данни възразявате?
Моля, опишете категориите лични данни, срещу чието обработване възразявате, както и кратко
описание на обстоятелствата, поради които считате, че обработването от нас на тези лични данни
следва да бъде прекратено. Опишете ни конкретната ситуация, на която основавате възражението си,
както и всякаква относима информация, която мислите, че ще ни помогне да определим личните данни,
срещу чието обработване възразявате.

В случай че поисканото от Вас възражение срещу обработването на лични данни се отнася до голямо по
обем количество информация, може да наложим разумна такса въз основа на административните
разходи, направени от нас, за да удовлетворим Вашето искане.
6. Информация относно основанието за възражение срещу обработването на лични данни.
Моля, отбележете в празното поле кое от следните законови основания за обработване на лични данни,
при наличие на което можете да възразите срещу обработването на лични данни, считате, че е налице:




Обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на обществен интерес.



Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета
страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и
свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато
субектът на данните е дете.





Обработването на личните Ви данни е свързано с профилиране.

Oбработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се извършва при упражняването на
официални правомощия, които са предоставени на администратора.

Обработването на личните данни е свързано за целите на директния маркетинг.
Личните данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за
статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, въз основа на конкретното си
положение, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по
причини от публичен интерес

В случай че възражението е основателно и е налице някое от изброените основания, ако ние сме
предоставили свързаните с Вас лични данни на трети лица, ще предприемем разумни стъпки,
включително технически мерки, за да уведомим всеки получател, на когото личните данни са били
разкрити, че е подадено възражение срещу обработването на личните Ви данни освен ако това е
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Следва да имате предвид, че ако администраторът докаже, че съществуват убедителни законови
основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта
на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, обработването на
личните данни ще продължи да се извършва .
Въпреки посоченото по-горе, правото на възражение срешу обработването на личните данни няма да
бъде приложимо, когато обработването е необходимо:
 За установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата
на друго физическо лице
 Поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка
 Когато е налице някое от основанията, предвидени в чл. 23 от Регламент 2016/679
Ако е налице, някое от изброените изключения, ние ще Ви уведомим своевременно за това.
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.
7. Получаване на отговор
Моля, отбележете в съответното поле, в каква форма желаете да ви бъде предоставена поисканата от
Вас информация:



На хартиен носител, на посочения от мен адрес (имайте предвид, че ако са налице обстоятелства,



В електронна форма, на посочения от мен имейл адрес

които възпрепятстват получаването на поисканата от Вас информация, ние си запазваме правото да
изпратим информацията на посочения от Вас имейл адрес)

8. 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)

