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Заявка за достъп до данни 
 
Аз, ................................................................................................................ 
(Три имена) 
....................................................................................................................... 
(Друг идентификатор, например, потребителско име) 
 
Адрес за кореспонденция:  
..................................................................................................................... 
 
Желая да получа достъп до личните данни за мен, обработвани от [Организация]  [чрез уебсайта  ...., 
приложението ..... и всички други начини]. 
 
Желая да бъда информиран за: 
-  целите на обработване на личните ми данни, за категориите данни и за получателите или 
категориите получатели, на които данните се разкриват, както и за техния източник; 
- логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите 
на автоматизирани решения; 
- срока, за който ще се съхраняват личните данни.* 
 
 
Предпочитана форма за предоставяне на информацията  
.................................................................................................................................................................... 
 
Подпис: 
 
Дата 
 
Повечето от вашите данни са достъпни във Вашия профил на адрес:[…] 
Вие също можете да видите историята на вашите действия, като посетите вашия Activity log (ако е 
приложимо) 
Информация за целите на обработването, категориите лични данни, получатели и източник е 
публикувана в нашата Декларация за поверителност 
 
 
* Моля, обърнете внимание, че в отговор на искане по чл. 14 АЛД трябва да предостави и следната 
информация: координати за връзка с DPO, когато е приложимо – разкриване на информация на трети 
страни; когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните 
интереси, преследвани от администратора или от трета страна; когато обработването се 
основава на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), съществуването на право на 
оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването 
въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено; съществуването на право да се изиска от 
администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, свързани със субекта на 
данните, или ограничаване на обработването, и правото да се направи възражение срещу 
обработването, както и правото на преносимост на данните; правото на жалба до надзорен орган

  

 


