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До 

 

СДРУЖЕНИЕ GS1 БЪЛГАРИЯ 

 

адрес: 1058 София, ул.Искър №9 

 

 

 

И С К А Н Е 

 

за упражняване на права от субект на лични данни 

 

 

Данни за лицето, до което се отнася искането (субекта на данни): 

 

1. Три имена: ……………………………………………………………………………………...…, 

 

2. Адрес:……………………………………………………………………………………..………., 

 

3. Други данни за идентификация на субекта на данни: …………………………………………., 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Данни за подателя на искането, ако е различен от субекта на данни:  

 

1. Три имена: ……………………………………………………………………………………...…, 

 

2. Адрес:……………………………………………………………………………………..………., 

 

3. Изрично пълномощно: ………………………………………………….., 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Описание на искането: 

 

1. Кое от правата се упражнява – моля, отбележете: 

 

а. Оттегляне на съгласието; 

б. Достъп до лични данни; 

в. Коригиране на лични данни; 

г. Изтриване на лични данни; 

д. Ограничаване на обработването; 

е. Преносимост на данните; 

ж. Възражение срещу обработването; 

и. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. 

 

2. Лични данни, до които се отнася искането: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Подробно описание на искането, какви действия желаете да бъдат предприети, на какво 

основание и по какви мотиви: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Предпочитана форма за комуникация (адрес за кореспонденция): 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Място на подаване:        Подпис: 

Дата на подаване:        /Имена/ 

 

 

 
 

 

Указания/информация: 

 

Настоящият образец е предназначен да служи като ориентир относно минимално 

необходимото съдържанието на искането.  

 

Искането може да бъде подадено от лицето, до което се отнасят данните, или от изрично 

упълномощено от него лице с пълномощно. В случай че искането се подава в устна форма 

(тогава, когато е възможно), съответният служител на GS1 България, пред когото се подава, 

документира искането в писмена форма. 

 

Искането може да бъде подадено: 

- на място (на адреса на GS1 България); 

- по пощата, с обратна разписка (до адреса на GS1 България);  

- по електронен път до имейл: dpo@gs1bg.org – при подаване по този начин, искането 

трябва да бъде подписано с електронен подпис и да бъде оформено по реда на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за 

електронното управление и Закона за електронната идентификация. 

 

mailto:dpo@gs1bg.org

