ДО
„ИНСТА БРОКЕР“ ЕООД, с ЕИК 205060494, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1715,
район „Младост“, ул. „Проф. Ал. Танев“ № 11, бизнес
сграда Рувекс, ет. 3, офис 19, представлявано от
управителя Николета Шаламанова

ЗАЯВЛЕНИЕ
относно упражняване на право на субект на лични данни в съответствие с чл. 15 чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 /Общ регламент за защита на данните/

от
__________________________________________________________ (три имена),
ЕГН:____________________,
адрес
за
кореспонденция
:_________________________________________________________, телефонен номер:
_______________________

УВАЖАЕМА Г-ЖО ШАЛАМАНОВА,
С оглед предвидените в чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 права в полза
на субектите на данни, заявявам желанието си да упражня следното свое право:
/отбележете с х или ✓/

□
□
□

право на достъп до личните ми данни
право на коригиране на личните ми данни
право на изтриване на личните ми данни, като считам, че е налице следната
предпоставка:

☐ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
☐ оттеглям съгласието си (когато обработването се основава на такова);
☐ възразил/а съм срещу обработването, основано на законния интерес на „Инста
Брокер“ ЕООД, и няма законни основания за обработването, които да имат
преимущество;

☐ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
☐ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение;

□

□
□

право на ограничаване на обработването на личните ми данни, като считам, че е
налице следната предпоставка:
☐ оспорвам точността на личните данни /в този случай обработването ще бъде
ограничено за срока, необходим за осъществяване на проверка/;
☐ обработването е неправомерно, но предпочитам използването на личните ми данни да
бъде ограничено (вместо да бъдат изтрити);
☐ „Инста Брокер“ ЕООД не се нуждае повече от моите лични данни, но аз имам нужда от
тях във връзка с установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
☐ възразил/а съм срещу обработването и очаквам проверка дали законните интереси на
„Инста Брокер“ ЕООД имат преимущество пред моите интереси;
право на преносимост на данни (в случаите, в които те се обработват въз
основа на съгласие или на договорно основание по автоматизиран начин)
право на възражение (когато се обработват във връзка с маркетингови цели
или със защитата на законните интереси на „Инста Брокер“ ЕООД);
Описание на искането, включително на предпочитани от мен действия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Моля да получа отговор и информация за предприетите действия по следния начин,
когато е възможно:
/отбележете с х или ✓, като допълните необходимата информация/

□ по електронен път на следния e-mail: ___________@_______.____
□ на физически носител на следния адрес за кореспонденция: гр./с._______, п.к._________,
район/ж.к.__________, бул./ул.________________ № ______, бл. ___, вх. ___, ет. ___, ап.
____.

□ на физически носител – на място в офиса на „Инста Брокер“ ЕООД на адрес: гр. София

1715, район „Младост“, ул. „Проф. Ал. Танев“ № 11, бизнес сграда Рувекс, ет. 3, офис 19,
след като предварително ме уведомите на посочения от мен телефон относно дата и час
за получаване на съответната информация/документ.

Дата:
Заявител:....................
гр./с………..

/……………………………/

Указания за попълване на заявлението:

1. В началото на заявлението следва да попълните данни относно Вашите три
имена, единен граждански номер (само ако вече сте ни предоставили този
идентификатор), адрес за кореспонденция и телефон за контакт. Моля да не
предоставяте допълнителни данни, които не са ни били предоставени до момента
на подаване на заявлението.
2. След това е необходимо да отбележите със знак „х“ или „✓“ кое от изложените и
предвидени в Общия регламент за защита на данните право желаете да
упражните (напр. достъп, корекция, възражение и т.н.). В случай че се
затруднявате с избора, ние сме на разположение да Ви съдействаме с
информация и разяснения на посочените по-долу контакти.
3. Ако изберете право на изтриване или право на ограничаване на обработването,
Вие следва да маркирате допълнително коя от изложените хипотези считате, че е
приложима към Вашия случай.
4. На мястото на празните редове следва да опишете в свободен текст по какъв
начин желаете да Ви съдействаме и какви действия бихте желали да
предприемем. В случай че има противоречие между посочената от Вас
описателна информация и отбелязаното право, ще се свържем с Вас, за да
изясним каква е Вашата ситуация. Ако желаете да упражните правото си на
преносимост, моля да предоставите данни на лицето, на което искате да
предадем Вашите лични данни и указания по какъв начин желаете да
реализираме трансферът. В случай че желаете да коригираме или допълним
Ваши лични данни, моля да опишете желаната от Вас корекция или да ни
предоставите данните, които следва да бъдат допълнени в описанието.
5. Моля да посочите по какъв начин желаете да Ви предоставим отговор и/или
информация във връзка с Вашето искане – по имейл, по поща/куриер на посочен
от Вас адрес или в офис на „Инста Брокер“ ЕООД.

6. След като попълните необходимата и описана в т. 1-5 информация, моля да
допълните актуална дата, място и да подпишете заявлението.
7. Можете да подадете заявлението лично или по поща/куриер на адреса на
управление на дружеството, посочен в заявлението, както и по имейл на
gdpr@instabroker.bg
8. В случай че заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага
писмено пълномощно.

При нужда от съдействие относно попълването на настоящото заявление, моля
да се обърнете към нас на следния e-mail : gdpr@instabroker.bg или телефон
0879942006, лице за контакт: Николета Шаламанова.

