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ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА  

ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

 

 

ДО: “ХЕПИ ТУР ГРУП” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.София 1407, бул.”Никола 

Вапцаров” 35, Бизнес-център „Лозенец“, ет.6, офис № 6-А, ЕИК 202187369, email: 

dimitrina.goranova@happytour.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 

 

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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Предпочитан начин за получаване на отговор: 

☐ В офис на администратора на адрес гр.София 1407, бул.”Никола Вапцаров” 35, Бизнес-център 

„Лозенец“, ет.6, офис № 6-А 

☐ На посочения адрес за кореспонденция 

☐ На посочения електронен адрес 

 

Подпис:  ____________________________ 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

 
Формулярът на искане за упражняване на права е само препоръчителен. Правата могат да бъдат упражнени 
от субекта на данни чрез 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 заявителят 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 
администраторът да изпълни искането. След изпълнение искането ще бъде запазено заедно с другите лични 
данни, които администраторът ще продължи да съхранява и обработва законосъобразно. 
 
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 

 уточнение срещу какви действия по обработване на Вашите лични данни се възразява. 

 
При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално 
заверено пълномощно. 
 
Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 30-дневен от деня на подаване на искането. 
Администраторът изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис, чрез пощенски 

оператор с обратна разписка или на електронна поща, като се съобрази с предпочитаната от заявителя 
форма на предоставяне на информацията. Администраторът не гарантира, че ще уважи искане на заявителя 
за предоставяне на информацията на посочена електронна поща, в случай че счита за необходимо да 
потвърди идентификацията на заявителя чрез лично връчване.   
 

„ХЕПИ ТУР ГРУП“ ЕООД обработва лични данни при спазване на Общия регламент за защита на личните 

данни, който предвижда 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. 
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