                                                                                                                   Разпечатва се двустранно
ДО УПРАВИТЕЛЯ
 „АМБЪР КИДС“ ЕООД   
                                    гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

От …………….………………………………………………………........., ЕГН………………….…,
с адрес:……………………………………………………………….………………………………….,
тел.:……………………………………., имейл адрес ………………………………………………..,
в качеството си на:………………………………………………………………………………………………
                             / контрагент, служител, посетител, други/

Уважаеми г-н Управител,

На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни /вида лични данни/:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
предоставени с цел ………………………………………………………………………………….
са обработвани от „АМБЪР КИДС“ ЕООД, с друга цел …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
На основание член 21 от Регламент (ЕС) 2016/679, Ви уведомявам, че възразявам срещу извършваното от Вас обработване на личните ми данни. Желая да прекратите обработването, за което да ме информирате на адрес:…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
и/или имейл адрес: ………………………………………………………………………………..

Приложение:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	
Дата: ..........................                                       Подпис: ………………
гр. ...............................  



Из  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)…  
                                                                                    Член 21
Право на възражение
1.   Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
2.   Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
3.   Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
4.   Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, той изрично се уведомява за съществуването на правото по параграфи 1 и 2, което му се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация.
5.   В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данните може да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.
6.   Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.


