Заявление за достъп до информация
МОЛБА
от Иван Иванов
e-mail: ivan_ivanov@abc.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с правото да бъде информиран относно обработването на информацията, която
се отнася до мен, и правото да проверявам законосъобразността на обработването на
данните съгласно българското законодателство, желая да достъпя своята лична
информация, като бих искал да получа потвърждение, че данни, които ме засягат, се
обработват от представляваното от Вас дружество, да получа достъп до тях, както и
информация за:
1. Целите, за които информацията се обработва;
2. Правното основание на обработването;
3. Срока за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите,
използвани за определяне на този срок;
4. Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните
данни;
5. Всякаква налична информация за източника на данните;
6. Обработваните категории лични данни;
7. Личните данни, които са в процес на обработване и всякаква налична информация за
техния произход, освен ако тя е защитена от закона тайна;
8. Ако е необходимо и друга допълнителна информация в случай че личните данни са
събрани без знанието ми
Моля да ми предоставите същата информация и по отношение на моя брат – Георги
Иванов. Моля да ми предоставите копие от личните ми данни, и тези на брат ми Георги,
които са в процес на обработване.
В случай че ми изплатите сумата от 50 лева съм склонен да оттегля заявлението си за достъп
до информация.

Дата

С уважение,
Иван Иванов

Въпроси:
1. Следва ли администраторът да предостави достъп до данните на г-н Иван Иванов? А тези
на брат му г-н Георги Иванов?
2. Можем ли да откажем достъпът до данни на г-н Иванов на основание, че искането му не
е достатъчно ясно?
3. Колко време имаме за да отговорим на г-н Иванов? А ако смятаме, че искането му е
необосновано?
4. Може ли да удължим срока за отговор до г-н Иванов?
5. Ако това е второто подобно искане от г-н Иванов в рамките на година, може ли да
откажем изпълнението му или да поискаме заплащането на такса?

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността
на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни
предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на
Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDATTRAI-AG-2017.

