
 
 

Вх.№………………… 

ДО 

СУ “Никола Велчев“ - Самоков, гр. 

Самоков, ул. “Булаир“ № 2, Община 

Самоков, Област Софийска в качеството 

на Администратор на лични данни 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  по чл.37б от ЗЗДЛ за упражняване на права в областта на защита на личните данни 

от 

…………………………………………………………………………………………………. 
/посочват се име, презиме и фамилия/ 

 

ЕГН/ЛЧН…………………………………………………………………………………….. 
 

адрес:…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Данни за Упълномощено лице: 
/когато заявлението се подава от Пълномощник/ 

 

от ……………………………………………………………………………………………… 
/посочват се име, презиме и фамилия/ 
 

ЕГН/ЛЧН…………………………………………………………………………………….. 
 

адрес:…………………………………………………………………………………………. 
 
Пълномощно рег.№………………………..на 

Нотариус……………………………………………………….с рег.№…….. 
 
 

 
Уважаеми господин/госпожо…………………………………………………………. 

/посочва се представляващият/ата администратора/ 
 
 

 Във връзка с чл.37б от Закон за защита на личните данни, с 
настоящото заявление бих искал да упражня следните свои права в 

областта на защита на личните данни, произтичащи от Регламент /ЕС/ 
2016/679  

 
 
 

/отбелязва се искането/ 
 

 Право на информация по чл.13/чл.14 от Регламент 2016/679, по 
специално: 



 Целите на обработването, за които личните данни са 
предназначени, както и правното основание за 
обработването 

 В случай, че обработването се извършва на основание 
легитимен интерес по чл.6 пар.1, буква „е“ от Регламента, 
законните интереси, преследвани от Вас като администратор 

или от трета страна 
 В случай, че данни, които обработвате, не сте получили от 

мен – информация относно категориите лични данни, които 
обработвате и техния източник, включително информация 
дали данните са от публично достъпен източник 

 Получатели и категории получатели на личните данни, ако 
има такива 

 Евентуално предаване на личните ми данни на трета 

държава или на международна организация, както и 
информация относно подходящите или приложимите 

гаранции и средства за получаване на копие от тях или 
информация къде са налични 

 Срока, за който се съхраняват личните ми данни, а при 

невъзможност от точно дефиниране на срока – информация 
относно критериите, използвани за определянето на този 

срок 
 Дали по отношение на моите лични данни се прилага 

автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране и ако „да“ – съществена информация относно 
използваната логика, както и значението и предвидените 
последствия от това обработване за мен. 

 

 Право на достъп по чл.15 от Регламент 2016/679 до всички 

лични данни /до следните лични данни: 
…………………………………………………………………………………………..

, както и копие от личните данни, които са в процес на 
обработване и следната информация: 
 

 Целите на обработването 
 Съответните категории лични данни, които се обработват и в 

случай, че данните не са събрани от мен – всякаква налична 
информация за техния източник 

 Получателите или категориите получатели, пред които са или 

ще бъдат разкрити личните ми данни, а в случаите на 
предаване на моите данни в трети държави или 
международни организации – получателите, на които 

данните се разкриват в тези случаи 
 Срока, за който ще се съхраняват личните ми данни, а при 

невъзможност от точно дефиниране на срока – информация 
относно критериите, използвани за определянето на този 
срок 

 Информация дали се прилага автоматизирано вземане на 
решения, включително профилиране, както и информация 

относно използваната логика, както и значението и 
предвидените последствия от това обработване за мен като 
субект на данни 

 



 Право на коригиране по чл.16 от Регламент 2016/679 на 
следните неточни данни, отнасящи се до мен/попълване по чл.16 

от Регламент 2016/679 на следните непълни данни, отнасящи се до 
мен:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 Право на изтриване по чл.17 от Регламент 2016/679 на следните 

лични 
данни…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

Поради приложимост на хипотезата 
на……………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
/посочва се съответната хипотеза по чл.17 пар.1 буква „а“ – „е“ от Регламент 
2016/679/ 

 Право на ограничаване по чл.18 от Регламент 2016/679 на 
обработването на следните лични данни, отнасящи се до мен, 

поради приложимост на хипотезата на …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
/посочва се съответната хипотеза по чл.18 пар.1 буква „а“ – „г“ от Регламент 
2016/679/ 

 Право на преносимост по чл.20 от Регламент 2016/679 на лични 

данни, отнасящи се до мен, което желая да упражня като: 
 Получа личните данни, които обработвате за мен 
 Прехвърлите пряко моите лични данни към следния 

администратор……………………………………………………………..
  /посочват се данните на другия администратор/ 
ако това е технически осъществимо 

 Право на възражение по чл.21 от Регламент 2016/679 срещу 

обработването на следните лични данни, отнасящи се до 
мен……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, 
/всички лични данни за лицето или определени категории/ 

което се основава на: 
 чл.6 пар.1, буква „д“/буква „е“ от Регламент 2016/679, 

включително профилиране въз основа на тези разпоредби, 
поради следните причини, свързани с моята конкретна 

ситуация………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
/посочват се основанията, поради които субектът на данни се позовава 
на правото си на възражение, като отбелязва конкретните особености 
на своята ситуация/ 

 чл.21, пар.2 от Регламент 2016/679, предвид обработването 
им за целите на директния маркетинг 

 чл.21, пар.6 от Регламент 2016/679, предвид обработването 
им за целите на научни или исторически изследвания или за 
статистически цели, поради следните причини, свързани с 

моето конкретно положение……………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
/посочват се основанията, поради които субектът на данни се позовава 
на правото си на възражение, като отбелязва конкретните особености 
на неговата ситуация/ 

 

 

 



 Желая комуникацията между нас, респективно исканата от мен 

информация, да бъде реализирана в следната форма: 

 В писмена форма на посочен в заявлението адрес на 

субект/заявител или на адрес на упълномощено лице 

На адрес за 

кореспонденция:…………………………………………………………. 

 По електронен път на посочен в заявлението e-mail 

 В устна форма 

Приложение: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

/посочват се документи, които се прилагат към заявлението, като при подаване от 

Упълномощено лице задължително се прилага Пълномощно/ 

Декларирам, с качеството на субект на лични данни, че 

предоставям доброволно данните за име, ЕГН, адрес и e-mail, за целите 

на заявлението. 

 

дата:      Подпис: 

 

1.Бланката е Образец и не задължава Субектите на лични данни да я използват, 

като Заявлението може да се подаде и с текст на Субект на лични данни, който 

съдържа данни по чл.37в от Закон за защита на личните данни и Регламент 

2016/679 

2.Заявлението се подава лично пред Администратор, по поща на адрес на 

администратор или по електронен път при условията на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното 

управление и Закона за електронната идентификация на e-mail на 

администратор: 

Адрес на Администратор: 

СУ “Никола Велчев“ - Самоков, гр. Самоков, ул. “Булаир“ № 2, Община Самоков, 

Област Софийска  

e-mail на Администратор: 

sportno_samokov@abv.bg 

3.Информация относно предприети действия по Заявлението се предоставя при 

условия на чл.12 т.3 от Регламент /ЕС/ 2016/679. 

mailto:sportno_samokov@abv.bg

