
 
 
ДО  
“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД (накратко 
„МТИ“ ООД), ЕИК: 831641528, 
със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1750, район 
„Младост“, ж.к. „Младост 1“,, бл. 
28, вх. Б, представлявано от 
управителя инж. Йонка Христова 
Гетова-Христанова 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
относно упражняване на някое от предвидените в чл. 15- чл. 22 от Регламент (ЕС) 

2016/679 /ОРЗД/ права 
 

от  
________________________________________________________________________ 

(три имена) 
ЕГН/ЛНЧ или друг аналогичен идентификатор (единствено в случай че сте  ни 
предоставили такъв до момента): ____________________, адрес за кореспонденция 
:________________________________________, телефон:_______________________ 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА, 
 

С оглед предвидените в чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 права, с 
които разполагам в качеството си на субект на лични данни, заявявам желанието си да 
упражня следното свое право: 

/отбележете с х или ✓/ 

□ право на достъп 

□ право на коригиране на личните данни 

□ право на изтриване на личните данни, вкл. коя от следните предпоставки е 
налице: 

☐ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 
събрани; 
☐ желая да оттегля съгласието си (когато обработването се основава 
на такова); 
☐ възразил/а съм срещу обработването, основано на легитимния 
интерес на „МТИ“ ООД 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; 
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□ право на ограничаване на обработката вкл. коя от следните предпоставки е 

налице: 
☐ оспорвам точността на личните данни /в този случай ще ограничим 
обработването за срока, необходим за осъществяване на проверка/. 
☐ обработването е неправомерно, но предпочитам използването на 
личните ми данни да бъде ограничено (вместо да бъдат изтрити) 
☐ „МТИ“ ООД 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 „МТИ“ ООД 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 „МТИ“ ООД); 
 
 

Описание на искането, включително на предпочитани действия: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Моля да получа отговор и информация за предприетите действия по следния 
начин, когато е възможно: 

□ по електронен път на следния e-mail:___________________________________ 
 

□ на физически носител на следния адрес за кореспонденция: 
____________________________________________________. 

 

□ на физически носител – на място в „МТИ“ ООД на адрес: гр. София 1330, 1750, 
район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28, вх. Б, след като предварително ме 
уведомите на посочения от мен телефон относно дата и час за получаване на 
съответната информация/документ. 
 

/отбележете с х или ✓, като допълните необходимата информация/ 
  
 
Дата:       Заявител:_______________________ 

/подпис/ 

гр./с. ……….                                                                                      
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