
 

 

ПРАВА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
(PRIVACY NOTICE) 

 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  
Чл. 1.  Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат 
обработвани от Дружеството за конкретните цели на обработване, Вие можете по всяко време 
да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формуляр или чрез искане в 
свободен текст. 
 
Реализацията на това Ваше право може да се реализира само ако не противоречи на друг 
закон (напр.  Кодекс на Труда, Кодекс за Социално Осигуряване или др. ) или договорен 
ангажимент на Дружеството, публичен или обществен интерес. 
 

Право на достъп  
Чл. 2. (1) При поискване, ние ще Ви предоставим пълната информация, отнасяща се до 
събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от 
обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
 
(2) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото 
да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 
Можете да реализирате правото си чрез попълване на формуляр или чрез искане в свободен 
текст. 
 
Право на коригиране или попълване 
Чл. 3. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични 
данни, свързани с Вас,  чрез попълване на нов ЛИЧЕН СЛУЖЕБЕН ФОРМУЛЯР, наличен и 
в отдел „Човешки ресурси” на Дружеството. 
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)  
Чл. 4. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички 
свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно 
забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
•   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани 
по друг начин; 
•   Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма 
друго правно основание за обработването; 
•   Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни; 
•   личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
•   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на 
ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; 
 
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 
•   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС 
или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за 



изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални 
правомощия, които са му предоставени; 
•   по причини от обществен интерес; 
•   за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или 
за статистически цели; 
•   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
 
(3) Можете да реализирате правото си чрез попълване на формуляр или чрез искане в свободен 
текст. 
 
Право на ограничаване  
Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на 
свързаните с Вас данни, когато: 
•   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да 
провери точността на личните данни; 
•   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само 
използването им да бъде ограничено; 
•   Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие 
ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 
•   Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 
Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. 
Можете да реализирате правото си чрез попълване на формуляр или чрез искане в свободен 
текст. 
 
(2) Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването. 

Право на преносимост  
Чл. 6.  Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични 
данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

 Можете да реализирате правото си чрез попълване на формуляр или чрез искане в свободен 
текст. 
 
Право на възражение 
Чл. 7. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от 
Администратора, които се отнасят до Вас. 
 
 
Чл. 8. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез 
принтиране, попълване и предаване на съответен формуляр в отдел „Човешки ресурси” или 
при Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството. Разбира се, тези форми не са 
задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа 
изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. 

 


