
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА  
СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ   
по чл. 15-21 от Регламент 2016/679 

До: Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“  

Долуподписаният /-ата , ……………………………………………………………..
……………………...(три имена), след като бях запознат/-а с предоставените в 
качеството ми на субект на лични данни права по смисъла на Общия регламент за 
личните данни и Закона за защита на личните данни, желая да упражня: 

□правото си на преносимост на личните данни 

 Желая данните ми да бъдат: 

□ получени от мен в структуриран и широко използван, пригоден за машинно 
четене формат; 

□ д и р е к т н о п р е х в ъ р л е н и н а с л е д н и я а д м и н и с т р а т о р : . .
………………………………  (отбележете Вашия избор и посочете данни за 
съответния администратор, ако е приложимо) 

□правото си на достъп до личните данни 

 Желая да получа информация за използваните мои лични данни в съответствие с 
чл. 15 от Регламент 2016/679 на: 

□ хартиен носител 

□ електронен носител  

на:…………………………………………………………………………………………… 
(отбележете Вашия избор и посочете адрес/имейл, на който желаете да получите 
копие от личните си данни) 

□правото си на възражение личните ми данни да се обработват за: 

 □маркетингови цели 

 □обработване, основаващо се на легитимен или обществен интерес  

 □научни, исторически или статистически цели,  

□правото си на коригиране на личните данни, като желая следните данни: 

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

 да бъдат коригирани/допълнени* по следния начин: 



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

*Данните Ви ще бъдат допълнени само доколкото допълнителната информация 
попада в обхвата на целите, за които обработваме личните Ви данни.  

Като доказателство за настъпилите промени и нуждата от коригиране, прилагам:  

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

□правото си на ограничаване на обработването 

□правото си на заличаване на личните данни 

във връзка със следните обстоятелства:  

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

(Моля, опишете накратко обстоятелствата, които са Ви мотивирали да упражните 
съответното право)  

Желая да получавам информация за хода на обработката на настоящото заявление на:  

…..……………………………………………………………………………………………… 
(Моля, посочете адрес/имейл, на който желаете да получавате информация във връзка 
с обработката на настоящото заявление) 

Дата:         Декларатор:  

..………………………     …………………………………. 

        /…………………………………/ 

Информация за Aдминистратора 



Данни за администратора: Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ 

БУЛСТАТ: 176797731 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Цар Шишман“ № 5, вх. А, ет. 1 /
надпартерен/ 

Координати за връзка: e.bekirova@sths-law.com; + 359 2 950 6242  

Уведомяваме Ви, че по всяко време можете да упражните своите права по Регламент 
679/2016 и Закона за защита на личните данни, като се обърнете към 
Администратора със съответното искане.  

Информираме Ви, че правата по чл. 15-21 от Регламент 2016/679 могат да бъдат 
обект на известни ограничения с оглед конкретното основание, на което обработваме 
данните Ви. Допълнителна информация можете да получите от нашите Правила за 
прозрачност. 

Администраторът се задължава да Ви окаже търсеното съдействие в най-кратки 
срокове, но не по-късно от 1 месец от постъпване на настоящото заявление.  

При необходимост, с оглед коректното идентифициране на субекта на данните, е 
възможно да Ви бъде поискана допълнителна информация, вкл. документ за 
самоличност. Данните от документа се използват само с посочената цел, той няма 
да бъде сниман или копиран.  

Ако упражнявате правата от името на Ваш упълномощител, необходимо е да 
представите съответното пълномощно.  

Данните Ви се съхраняват и обработват единствено за периода на съществуване на 
валидно основание за обработване.  

Можете да се запознаете в детайли с нашата политика за защита на личните данни 
чрез Правила за прозрачност, които са достъпни по всяко време на сайта на 
дружеството в секцията „Лични данни“ и в офиса на дружеството. 

В случай че смятате, че правата Ви по Регламент 679/2016 и Закона за защита на 
личните данни са нарушени, можете да сезирате Комисията за защита на личните 
данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg), както и 
съответния административен съд. 


