
 
 

Инструкции за попълване на заявлението 
 

1. В началото на заявлението следва да попълните данни относно Вашите три 
имена, единен граждански номер, ЛНЧ или  друг аналогичен идентификатор 
(единствено в случай че към момента на подаване на заявлението сте ни 
предоставили подобен идентификатор), адрес за кореспонденция и телефон за 
контакт.  

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 или 
имате съмнения, ние сме на разположение да Ви съдействаме 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. 

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 офиса на „МТИ“ ООД, както  и да посочите съответния адрес, на който 
да Ви ги предоставим.  

6. След като попълните необходимата и описана в т. 1-5 информация, моля да 
допълните дата, място и да подпишете заявлението. 

7. В случай че настоящото заявление се подава от упълномощено лице, към 
заявлението се прилага писмено пълномощно. 
 
 

При нужда от съдействие относно попълването на настоящото заявление, 
моля да се обърнете към нас на: 

 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт Симона Славчева 
Телефон 02/4627120 
Имейл info@mte-online.com 
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