ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА
ДАННИТЕ ПО ЧЛЕН 20 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 подолу)
(Моля, отидете на точка 4)

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 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. Преносимост на лични данни
Правото на преносимост на личните данни е приложимо при три кумулативни условия:
а) поисканите от Вас лични данни да се обработват с автоматизирани средства (т.е. без досиета
на хартиен носител) на базата на предварително съгласие на субекта на данните или на изпълнението
на договор, по който субектът на данните е страна;
б) поисканите от Вас лични данни трябва да засягат субекта на данните и да са предоставени от
него;
в) упражняването на правото на преносимост не следва да засяга неблагоприятно правата и
свободите на трети страни.
В случай че не е налице някое от изброените условия, ние ще бъдем принудени да откажем да
изпълним Вашето право на преносимост на данните. В този случай ще получите мотивиран отговор и
ще бъдат посочени обстоятелствата, поради които не можем да изпълним исканите от Вас действия.

Кое право желаете да упражните?



Желая, да получа личните данни, които засягат субекта на данните в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат



Желая, да прехвърля личните данни, които засягат субекта на данните на друг
администратор без възпрепятстване от Ваша страна, ако това е технически осъществимо

(Моля, отбележете в празното поле действието, които искате да предприемем, за да удовлетворим Вашето право на
преносимост на данните)

“Български пощи“ ЕАД не носи отговорност за обработване, осъществено от субекта на данните или
от друго дружество, получило личните данни. Ние, в качеството си на Администратор-изпращач,
действаме от името на субекта на данните, включително когато личните данни се предават направо на
друг администратор на данни.
5. Получаване на лични данни
Моля, дайте кратко описание относно: какви лични данни желаете да получите, в каква форма и по
какъв начин:

(Трябва да посочите категориите лични данни; под форма се има предвид например CD, DVD, флашка и други;
начинът може да бъде: лично в офиса на администратора, по пощата, на уеб базиран интерфейс, на
електронна поща и други)

6. Прехвърляне на лични данни на друг администратор
Моля, дайте кратко описание относно: какви лични данни желаете да получите, в каква форма и по
какъв начин:

(Трябва да посочите категориите лични данни; под форма се има предвид например CD, флашка и други;
начинът може да бъде: лично в офиса на администратора, по пощата, на уеб базиран интерфейс, на
електронна поща и други)

Моля, дайте данни за контакт на администратора, на когото желаете да бъдат прехвърлени личните
данни:

Име:……………………………………………………………………………………………………………
Адрес:…………………………………………………………………………………………………………
Тел:……………………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………………
Имайте предвид, че ако използваните от нас системи са несъвместими с тези на администратора на
когото желаете личните данни да бъдат прехвърлени, в този случай не можем да Ви предоставим
поисканите лични данни във формат, който позволява да бъде разчетен от посочения от Вас
администратор.
Въпреки посоченото по-горе, правото на преносимост на личните данни няма да бъде приложимо,
когато обработването е необходимо:





За изпълнение на задача от обществен интерес, предоставена на администратора
При упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
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.
7. Деклариране
Потвърждавам, че съм прочел и разбрал условията по настоящия формуляр за упражняване на право
на преносимост на лични данни и че информацията, която съм предоставил на „Български пощи“ ЕАД
е вярна. Разбирам, че е необходимо „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)

