
ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТО СЕ ПОПЪЛВА ОТ СЛУЖИТЕЛ НА СПИДИ

Прието в офис № ………………………              на дата ………/………. 202….. г.                в ……………ч./……………мин.

Товарителница № ………………………………………………………..                               Тикет № ………..………………..……….

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДО: „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780, адрес на управление: София 1138, район Младост, ул. „Абагар“ 22,
София Сити Лоджистик Парк, email: gdpr@speedy.bg

Субект на данни, който подава искането:
* Информацията е необходима, за да гарантира идентифициране на заявителя при изпълнение на
искането и избягване на злоупотреба с лични данни при подадени искания от трети недобросъвестни лица

Име /по документ за самоличност/ ______________________________________________

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане на чужденец ______________________________________________

Телефон за контакт ______________________________________________

Адрес за кореспонденция ______________________________________________

Eлектронен адрес ______________________________________________
* Ако подателят желае отговор на електронен адрес, предоставянето му е задължително

Искането се подава:                 Лично ☐ От представител ☐
* Ако искането се подава от представител (напр. родител, настойник, попечител, пълномощник) представителят следва

да представи документ, удостоверяващ качеството му

Искането се отнася за:                SLD ☐               MySpeedy ☐
Потребителско име в MySpeedy ……………………………………...

Права, които се упражняват с настоящото искане:

☐ Искане за получаване на информация за съхраняваните лични данни, целите и основанията, за които се
обработват и на кои трети лица са предоставени

☐ Искане за коригиране на обработваните лични данни
☐ Искане за изтриване на обработваните лични данни (право да бъдеш забравен)

* В случай на законово основание или легитимен интерес за обработка на данните, изтриването им не е
възможно

☐ Искане за ограничаване/преустановяване на обработването на лични данни
☐ Искане за пренос на лични данни
☐ Възражение срещу обработването на лични данни
☐ Друго

Описание на искането, дейностите по обработване и данните, за които се отнася:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Предпочитан начин за получаване на отговор:
☐ В офис на оператора на адрес ________________________________________________________
☐ На посочения адрес за кореспонденция
☐ На посочения електронен адрес

Подпис:  ____________________________



ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТО СЕ ПОПЪЛВА ОТ СЛУЖИТЕЛ НА СПИДИ

Прието в офис № ………………………              на дата ………/………. 202….. г.                в ……………ч./……………мин.

Товарителница № ………………………………………………………..                               Тикет № ………..………………..……….

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

1. Кой има право да попълва и изпраща ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА.
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 и Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) третират единствено

защитата на личните данни на физическите лица. В тази връзка ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
могат да подават само физически лица.

2. Формуляр на ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА.
Формулярът на ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА е препоръчителен.
Правата могат да бъдат упражнени от субекта на данни чрез подаване на писмено заявление в

свободен текст, което съдържа достатъчна информация, която да позволи на администратора да го изпълни.
Използването на формуляра ще позволи обработването на искането по-бързо и без допълнително
ангажиране на субекта на данните.

Вашето име и координати за връзка са необходими, за да може заявителя да бъде идентифициран
еднозначно и да бъде своевременно уведомен, ако е необходима допълнителна информация. Ако
информацията за контакт със заявителя не е попълнена и е необходима допълнителна информация от
субекта на данните, искането ще бъде разгледано след като заявителя се свърже отново с администратора.

Данните, съдържащи се в искането, представляват лични данни и са необходими, за да може
администратора да изпълни искането. След изпълнение искането ще бъде запазено заедно с другите лични
данни, които администраторът ще продължи да съхранява и обработва законосъобразно.

3. Необходими уточнения от страна на подателя на искането.
При описание на искането заявителят е препоръчително да уточни:

 каква информация се иска да бъде предоставена;
 защо трябва/може да бъдат коригирани или изтрити лични данни – в тази връзка администраторът

може да изиска допълнителни документи или информация;
 формат за предоставяне на личните данни при упражнено право за пренос и лице – получател на

данните
 да уточните срещу какви действия по обработване на Вашите лични данни възразявате.

4. Начини за изпращане на попълненото искане:
Формулярът за искане на упражняване на права може да бъде изпратен към длъжностното лице по

защита на данните в СПИДИ:
 на  хартиен носител в офис на СПИДИ на адрес: СОФИЯ, GDPR, офис 2 СОФИЯ – СОМАТ, ул.

АБАГАР № 22,  СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК, до поискване, след представяне на документ
за самоличност на офис куриера за идентификация на подателя.

 по електронен път, на адрес: gdpr@speedy.bg като формулярът трябва да бъде подписан с
Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) или друга удостоверителна верига, която позволява
идентификация на подателя.

5. Заличаване на данни
„СПИДИ“ АД обработва лични данни при спазване на Общия регламент за защита на личните данни

и разпоредбите на законодателството в Р. България, които предвиждат определени ограничения при
упражняване на права от субектите на данни. Дори искането да съдържа необходимата за разглеждането му
информация, може да има законова пречка същото да бъде изпълнено.


