
           
 

Искане за коригиране, допълване, преносимост, прекратяване на 
обработването, изтриване на лични данни, както и във връзка с 

автоматизирано вземане на решения 

Администратор на лични данни: 

Мастерлийз ООД, ЕИК 205483779, адрес на управление: гр. София, Столична община, ПК 1463, 
р-н „Средец”, Бул. „Патриарх Евтимий” № 19 Б, ет. 7, ап. 7  и адрес за кореспонденция: гр. 
София, Столична община, ПК 1463, р-н „Средец”, Бул. „Патриарх Евтимий” № 19 Б, ет. 7, оф. 7 

Субект на данни 

(моля попълнете име, фамилия, персонален идентификационен код, адрес, 
телефонен номер) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Въз основа на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (Общ регламент за 
защита на личните данни), моля (посочете необходимото) да ми осигурите достъп до следните 
мои лични данни, които са на Ваше разположение: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 да направите следните корекции / допълнения  (моля, зачертайте ненужното) в 

моите лични данни, които са на Ваше разположение: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 да осигурите преносимост на моите лични данни, които са на Ваше разположение, като:  

(моля, посочете необходимото) 

 ми ги предоставите на хартиен носител (може да се получи в клиентски център на 
Мастерлийз ________________________) (моля, посочете кой); 

 ми ги предоставите в електронна форма в структуриран, широко използван и пригоден 
за машинно четене формат (може да се получи по електронен път на имейл 
адрес(_____________________________________) (моля, посочете Вашия имейл адрес, 
моля, имайте предвид, че Вие ще бъдете напълно отговорни за сигурността на 
получаването на информация по такъв начин); 

 ги предоставите на (моля посочете на кого искате да се предоставят данните Ви) в 
електронна форма в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат (на имейл адрес _______________________ (моля, посочете Вашия имейл адрес 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



     

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 да прекратите обработката и изтриете следните мои данни, които са на Ваше 
разположение: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
_____________________________________, защото:        (моля,посочете необходимото) 
 

 няма правно основание за обработката на данни; 
 

 обработката на данните не съответства на първоначалните цели или целите, за които 
данните са събрани, са постигнати;    

 

 не желая данните ми да бъдат обработвани 

 

(моля, посочете необходимото)  по търговски причини;  в случаите, посочени в Закона за защита 
на личните данни и Регламент 2016/679;  за използване в пазарни проучвания и други 
изследвания;   с настоящото оттеглям досега даденото съгласие;   друга причина: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 да забраните / да разрешите  (моля, зачертайте ненужното) автоматизирано 
вземане на решения 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, моля да изпратите писмен и 
разширен отговор на моето искане в срок от един месец от датата на представяне на искането 
пред Вас. 

 

__.__.______       ________       ______________ 

                                (подпис)           (име, фамилия) 


