Формуляр на Искане от субекта на данни
за осигуряване на достъп
Как да изискате Ваши лични данни, съхранявани от Юлер
Ермес Сървисис България
Съгласно [Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (Регламента) или
приложимото местно законодателство] Вие, като субект на данни, можете да поискате
от нас да потвърдим дали съхраняваме Ваши лични данни; да предоставим копия от
документация с лични данни за Вас, които съхраняваме, разкриваме или обработваме; да
посочим периода, за който ще се съхраняват Вашите лични данни; да идентифицираме
получателите на Ваши лични данни; да изясним логиката на автоматичното обработване на
данни и последиците от профилирането; както и всякаква друга информация, свързана с
Вашите
лични
данни.
Съгласно
[Регламента
или
приложимото
местно
законодателство] това представлява искане на достъп от субекта на данните.
За да обработим Вашето искане, ние можем да изискаме доказателства за Вашата
самоличност, както и достатъчно информация, която да ни позволи да локализираме
поисканите лични данни. За да упражните правото си да изискате информацията, описана в
настоящия формуляр, моля да попълните този формуляр и да ни го върнете или
алтернативно да се свържете с нас в писмена форма (по поща или имейл), като представите
доказателства за Вашата самоличност, на следните адреси:
Юлер Ермес Сървисис България
ЕООД
София, п.к. 1000
Пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център
Местен имейл адрес по въпроси относно защитата на лични данни:
privacy.BG@eulerhermes.com

Ние ще потвърдим получаването и ще отговорим на Вашето искане в рамките на един
месец, доколкото е възможно.
Част 1: Лице, до което се отнася искането (субект на данни)
Обръщение: г-н / г-жа / г-ца
Фамилно име:
Име:
Всяко друго име, с което сте известни и което може да е полезно при търсенето:
Адрес:
Пощенски код:
Тел.:
е-mail:

Част 2: Доказателства за самоличност
Моля приложете копие от един от следните документи като доказателство за Вашата
самоличност: Валидна лична карта
Това се изисква, за да се уверим, че информация ще бъде изпращана единствено на субекта
на данните, а не на трето лице, което не е оправомощено от Вас. Ако не разполагате с никой
от тези документи, моля свържете се с нас на privacy.BG@eulerhermes.com, за да бъдете
консултирани относно други приемливи начини за идентификация.

Част 3: Искане на информация
За да ни помогнете да обработим Вашето искане бързо и ефективно, моля представете ни
колкото е възможно повече детайли относно информацията, която Ви е необходима.
Моля да:
 Потвърдите дали Юлер Ермес Сървисис България обработва мои лични данни
 Предоставите копие от мои лични данни
 Предоставите материали, подкрепящи и изясняващи следното:
 целите на обработването
 категориите мои лични данни, които се обработват
 получателите или категориите получатели на мои лични данни
 предвидения период за съхранение на мои лични данни или, ако това не е
възможно, критериите за определяне на този период
 моите права да искам коригиране или заличаване на мои данни, да ограничавам
обработването или да възразявам срещу обработването им и да подавам жалби до
органа за защита на личните данни
 информация относно източника на личните данни (ако не са получени от мен)
 използването на автоматизирано вземане на решения, което има правен или
подобен ефект върху мен, както и използваната логика и последствията от
обработването на данните за мен
 когато моите лични данни са прехвърляни в чужбина, взетите подходящи мерки за
защита, свързани с прехвърлянето
Бих искал да получа отговор на отправеното искане и информацията, която поисках, както
следва:
 по поща  по е-mail
Ако е възможно, моля ограничете Вашето искане до конкретна област, услуга, отдел, екип,
лице или случай. Моля посочете период от време, дати, имена или видове документи,
препратка към документ, както и всякаква друга информация, която може да ни помогне при
локализирането на Вашите данни. Напр. относно имейли, моля, посочвайте имената на
изпращачи и получатели, и приблизителна дата.

Моля продължете на отделен лист, ако необходимо.
Аз,
, потвърждавам, че информацията, посочена в този
формуляр е правилна и че аз съм субектът на данните, чието име е посочено в този
формуляр. Разбирам, че Юлер Ермес Сървисис България трябва да провери самоличността
ми и че може да бъде необходимо да се свърже отново с мен за предоставяне на
допълнителна информация във връзка с локализирането на личните данни, които изисквам.
Разбирам, че искането ми няма да бъде обвързващо, ако Юлер Ермес Сървисис България
не е получило пълната поискана информация. Разбирам, че доколкото настоящото искане е
освободено от такси, в случай на последващо искане за предоставяне на същата
информация или при необосновано или непропорционално искане Юлер Ермес Сървисис
България има право да наложи административна такса за обработването на искането в
разумен размер.
Подпис:
Дата:

