
Съответните 
права 

Описание 

Достъп 

Можете да ни помолите: 

 да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни; 
 да предоставим копие от тези данни; 
 да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, 

като например данните, които ние имаме, как ги използваме, 
на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги 
предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как 
можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите 
данни, доколкото информацията вече не Ви е била 
предоставена посредством това известие. 

Поправяне 

Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши 
неточни или непълни лични данни. 

Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на 
данните, преди да ги коригираме. 

Изтриване на 
данни 

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но 
единствено ако: 

 те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
или 

 Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на 
данните се основава на съгласие); или 

 упражнявате законно право на възражение; или 

 те са били незаконно обработвани; или 

 е налице правно задължение в тази връзка. 

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на 
личните ви данни, ако обработването им се изисква: 

 за да се изпълни законово задължение; или 

 за да се установи, упражни или защити правна претенция; 

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да 
се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те 
са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем 
искането ви. 

Ограничаване 
на 
обработването 
на данни 

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите 
лични данни, но единствено ако: 

 тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на 
данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната 
точност; или 

 обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат 
изтрити; или 



 те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, 
но ние все още имаме нужда да установим, упражним или 
защитим правна претенция; или 

 Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате 
дали доминирането на нашите права все още е налице. 

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в 
резултат на искане за ограничение: 

 ако имаме Вашето съгласие; или 

 за да се установи, упражни или защити правна претенция; или 

 за да се защитят правата на An-GDesign или на друго 
физическо или юридическо лице. 

Преносимост 
на данните 

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в 
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ 
към друг оператор на данни, но единствено ако: 

 обработването се основава на Вашето съгласие или на 
сключването на договор с Вас; и 

 обработването се извършва с автоматично средство. 

Право на 
възражение 

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с 
Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични 
данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите 
основни права и свободи доминират над тези интереси. 

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването 
на Вашите данни за целите на директния маркетинг без да посочвате 
каквато и да било причина, като в този случай обработването ще 
бъде прекратено при първа възможност. 

Вземане на 
автоматични 
решения 

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано 
единствено на автоматично обработване, но единствено когато това 
решение: 

 поражда правни последици за Вас; или 

 Ви засяга по подобен начин и в значителна степен. 

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след 
вземането на автоматично решение: 

   ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с 
Вас; 

 е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за 
Вашите права и свободи; или 

 се базира на Вашето изрично съгласие. 



Жалби 

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган 
относно обработването на вашите лични данни. 

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 

Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, 
тeл.: (02) 940 20 46 

фaĸc: (02) 940 36 40 

Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg 

Уeб caйт: www.срdр.bg 

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по 
всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви 
обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим 
проблемите ви по взаимно съгласие. 

 


