ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
От:
__________________________________________________________________________________
(моля, посочете три имена)
ЕГН ______________________________________
До: „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД – администратор на лични данни.
С настоящото Ви уведомявам, че желая да получа - моля посочете:
□

потвърждение дали обработвате мои лични данни;

□

информация за целите на обработката, категориите лични, получателите, срока на
обработка и други;

□

копие относно следните категории/видове лични данни - моля посочете:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

□

Друго
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

За да можем по-бързо да обработим Вашето Искане, ако желаете може да посочите по какъв
повод и във връзка с каква операция/договор/услуга обработваме Ваши лични данни:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Моля, посочете данни за контакт, чрез които да се свържем с Вас за предоставяне на изисканата
информация:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
В случай че не желаете да предоставяте данни за контакт, моля заповядайте в едномесечен срок
от подаване на настоящото искане на адреса на дружеството, за да получите лично изготвената
справка. Моля носете валиден документ за самоличност.

Дата: ___________________

Получено на: _______________________________

Подпис:
___________________

Подпис: ___________________

УКАЗАНИЯ:
Съгласно Регламент № 2016/679 всяко физическо лице има право да получи от администратора
потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи
достъп до данните и следната информация:
a) целите на обработването;
б) съответните категории лични данни;
в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните
данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако
това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на
лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на
данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е) правото на жалба до надзорен орган;
ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация
за техния източник;
з) Дали е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране, което поражда правни последствия или го засяга в значителна
степен. В случай че използването на автоматизирани решения и профилиране е позволено от
закона, те не могат да се основават на специални категории лични данни (расов или
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или
членство в синдикални организации, както и обработване на генетични данни, биометрични
данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната
ориентация.
2. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация,
субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции
осигуряващи адекватно ниво на поведение на защита във връзка с предаването.
3. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване.
Моля да имате предвид, че за допълнителни копия, поискани от субекта на данните,
администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи.
Повече информация за Тарифата може да получите в офисите на дружеството и на интернет
страницата на дружеството https://frontex.bg. Когато субектът на данни подава искане
посредством електронни средства, същото следва да бъде подписано с квалифициран
електронен подпис (КЕП), по възможност информацията се предоставя в широко използвана
електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
4. Правото на получаване на копие не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите
на други лица и следователно в определени хипотези може да е оправдано да се предостави само
частично копие или пък същото да съдържа заличавания и зачертавания.
5. Администраторът предоставя на субекта на данни информация относно действията,
предприети във връзка с Искането без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец
от получаване на искането При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца,
като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира субекта на
данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва
и причините за забавянето

