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_______________________________________________________________________ 

 
ИСКАНЕ 

за упражняване на права на субект на лични данни 
(чл. 12-22 от ОЗРД) от физическо лице 

 
 
от: ………………………………………………………………………………………..…………..............,  
                                                                 (три имена и ЕГН / ЛНЧ/ номер на полица „ЖЗИ” АД) 

в качеството ми на субект на лични данни, съгласно чл. 4 от ОЗРД,  
 
до: „Животозастрахователен институт” АД, ЕИК 175010739, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Д, в качеството Ви на 
администратор на мои лични данни,  
  
с настоящото Ви уведомявам, че желая да упражня правата си на субект на лични 
данни (чл. 12-22 от ОЗРД), както следва:  
 
(По-долу се поставя отметка пред правата, които лицето желае да упражни и се попълва съответната необходима 
информация, а ненужните редове се зачертават. За обслужване на искането е желателно да се даде в максимална степен 
поисканата информация, като задължително следва да се предоставят поне три имена, ЕГН и да се посочи начин за 
комуникация.) 
 
 
 

☐      Искане за достъп до личните ми данни (чл. 15 ОЗРД)  
Известно е ми е, че следните ми лични данни  
………………………………………………………………………………………………………………. 
са свързани със следните операции по обработване в администратора  
……………………………………………………………………………………………………………….  
и са ми необходими за следната цел:  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐  Искане за достъп до лични данни с цел установяване на наличие, точност 
и актуалност  
Моля да ми бъде предоставен достъп до съхраняваните от Вас мои лични данни за 
установяване на наличие, точност и актуалност на данните. Декларирам, че:  
 не ми е известено личните ми данни да са обработвани от администратора;  
 ми е известно, че личните ми данни са обработвани от администратора във връзка 
със следните операции ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

☐  Искане за коригиране на личните ми данни (чл. 16 ОЗРД)  
Известно ми е и се уверих, че следните ми лични данни:  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
свързани със следните операции по обработване в администратора:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
са неточни и непълни.  
 
Моля, в законовия срок данните ми да бъдат коригирани, както следва:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

☐  Искане за: 
☐ връщане на предоставени документи - с настоящата декларация заявявам, че 
желая предоставените от мен документи, съдържащи мои личниданни да ми бъдат 
върнати поради следната причина …………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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☐ за заличаване/унищожаване на личните ми данни (чл. 17 ОЗРД)  
свързаните с мен лични данни да бъдат заличени/унищожени без ненужно забавяне, по 
следната причина*:  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
*Причината трябва да бъде от възможните по чл. 17 от Общия регламент:  
(i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;  
(ii) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването 
на данните и няма друго правно основание за обработването;  
(iii) субектът на данните възразява срещу обработването „за изпълнението на задача от 
обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;  
(iv) субектът на данните възразява срещу обработването „за целите на легитимните 
интереси на администратора или на трета страна“и няма законни основания за 
обработването, които да имат преимущество;  
(v) субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг; 
(vi) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
(vii) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на и за деца. 
 

☐  Искане за ограничаване обработването на лични данни (чл. 18 ОЗРД) 
Известно ми е и съм информиран, че следните ми лични данни 
………………………………………………………………………………………………………..…  
са свързани със следните операции по обработване в администратора 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… .. 
С настоящата молба Ви информирам, че желая обработването на личните ми данни да бъде 
ограничено по следната причина**: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
Моля всички засегнати трети страни да бъдат уведомени за ограничаването на обработването 
на личните данни.  
** Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от 
следното: a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да 
провери точността на личните данни; б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да 
бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; в) администраторът не се нуждае повече от личните 
данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на 
правни претенции; г) субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания са 
спазени 
 

☐  Възражение срещу обработване на лични данни (чл. 21 ОЗРД)  
Известно ми е и съм информиран, че следните ми лични данни 
………………………………………………………………………………………………………….. 
са свързани със следните операции по обработване в администратора 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..  
С настоящото възразявам срещу обработването на личните ми данни поради следната 
причина*** 
……………………………………………………………………………………………………… 
*** Ако се възразява за целите на директен маркетинг, причина не се посочва. Достатъчно е възражението да бъде сведено до 
знанието на администратора.  
 

☐  Искане за използване на право за преносимост на личните данни (чл. 20 ОЗРД)  
Известно ми е и съм информиран, че следните ми лични данни  
………………………………………………………………………………………………………... 
са свързани със следните операции по обработване в администратора 
……………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………..….. ,  
като обработването на данните е основано на съгласие или на договорно задължение и  
обработването се извършва по автоматизиран начин.  
С настоящото моля електронно копие на описаните по-горе мои лични данни да бъде 
прехвърлено до следния администратор на лични данни ………………………………………. / на 
мен, по следния начин …………………………………………………………………………….., като се 
използва следния защитен електронен адрес:  …………………………………………….. или по 
куриер на следния адрес: ……………………………………………………………….. 
 

☐ Искане да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 
обработване, включващо профилиране (чл. 22 ОЗРД)  
Известно ми е и съм информиран, че следните ми лични данни 
………………………………………………………………………………………………………  
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са свързани със следните операции по обработване в администратора 
……………………………………………………………………………………………………… 
С настоящето възразявам да бъда обект на решение, основаващо се единствено на 
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия 
за мене или по подобен начин ме засяга в значителна степен.  

 
Моля да се уведомят всички администратори и обработващи личните ми данни, че 
съм поискал/а заличаване/унищожаване на личните ми данни, включително на всички 
връзки, копия или реплики на тези лични данни.  
 
  
Изразявам предпочитанието си комуникацията с мене във връзка с 
изпълнението на тук отправеното от мене искане да бъде извършвана по 
следните начини: 
☐  на следния телефонен номер (разговорът се записва):  

………………………………………………………………………………………………………………… 
☐  на следния имейл адрес (защитата на комуникацията е на по-ниско ниво и може да бъде 

обект на нарушение от трети лица):  
…………………………………………………………………………………………………………………  

☐  Чрез конвенционална кореспонденция с използването на сигурен куриер до адрес:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Дата: …………………….                                 Заявител:……………………………………..… 

гр. ……………………..                                                            /три имена и подпис/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Получено от: ……………………………………………………………………………………. 

Дата на получаване: ……………………… 


