№……/……………….
(попълва се служебно)

Искане от физическо лице
Долуподписаният/ата ...................................................................................., декларирам, че цитира/ трите имена на лицето/

ните лични данни са верни и с настоящото заявявам пред „Фертитрон България“ ЕООД –
администратор на лични данни, че желая да бъде удовлетворено Искането ми описано по-долу
във връзка с обработваните ми лични данни.

Информация за физическото лице
1. Данни за физическото лице
Трите имена*: …………………………………………………………..……………………...
Дата на раждане: ………………………………………………………………………….……
2. Уникален идентификатор
ЕГН/ ЛНЧ*…………………………………………………………………..……….………...
и/ или
Паспорт № ………………………………………………………………………….…………..
Клиентски номер…………………………………………………………………..……………
Друг………………………………………………………………………………….…………..
3. Данни за контакт
Държава:……………………………………………………………………….………………...
Адрес за кореспонденция:…………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………….…………………...
Телефон* …………………………………………………………………….…………………..
и/ или
E-mail*: ………………………………………………………………………….……..………...
Допълнителни данни за идентификация (лични документи или друга информация, която
недвусмислено потвърждава самоличността): ………………………………….….….…………..
……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..
*Полетата са задължителни, с цел лицето да бъде еднозначно разпознато и да бъде
удовлетворено искането му за лични данни.

Представител на физическото лице
Действате ли (искате ли информация) като представител (упълномощено лице) от името
на физическото лице?
НЕ ☐ - Ако отбележите „НЕ“, моля да не попълвате данните относно представител подолу в този раздел;
или
ДА ☐ - Ако отбележите „Да”, моля, посочете в качеството си на какъв (например родител,
настойник, попечител, упълномощен представител) подавате Искането за лични данни от
името на друго физическо лице;
1. Данни на представителя:
Трите имена* ………………………………………………………………………….………….
Дата на раждане: …………………………………………………………………………………
В качеството на * …………………………………………………………………………………
(упълномощено лице/ родител/ настойник/попечител или др.)
2. Данни за контакт:
Държава:………………………………………………………………………………….………..
Адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………
Телефон* ……………………………………………………………………..……………………
и/ или
E-mail* ……………………………………………………………………………………..............
Допълнителни данни за идентификация (лични документи или друга информация, която
недвусмислено потвърждава самоличността): ……………………………………..….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
*Полетата са задължителни, с цел лицето да бъде еднозначно разпознато и да бъде
удовлетворено искането му за лични данни.
Когато представителят на физическото лице иска информация от името на самото
физическо лице, да се представят/ приложат достатъчно доказателства за доказване
качеството на представителя (документ, пълномощно, декларация от лицето и др.)

Вид на искането
1. Искане за достъп до информация - ДА ☐
Описание на искането:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…….…...
………………………………………………………………………………………………….
2. Искане за коригиране - ДА ☐
Описание на искането: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……........
………………………………………………………………………………………………….
3. Искане за изтриване ( право „да бъдеш забравен“) - ДА ☐
Описание на искането:
………………………………………………………………….………………………………
………………………………….…………………………….….……………………………..
4. Искане за ограничаване на обработването - ДА ☐
Описание на искането:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……….………………………………….….
.
5. Възражение срещу обработването - ДА ☐
Описание на искането:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……….…………………………………..

Приложени документи:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

Дата:…………………г.

С уважение: ………..….………………
(подпис)

