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ДО УПРАВИТЕЛЯ

на “БАЛТИК АРТ“ ЕООД и „АМБЪР КИДС“ ЕООД   

                                    гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО 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  “БАЛТИК  АРТ“  ЕООД  и  „АМБЪР  КИДС“  ЕООД,

……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

..

   На основание чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, желая обработването на свързаните с мен
лични данни да бъде ограничено, в тази връзка, моля да имате предвид, че:

[_] оспорвам точността на личните данни;
[_] считам, че обработването е неправомерно, но не желая личните данни да бъдат изтрити,
а изисквам ограничаване на използването им;
[_] считам, че Вие не се нуждаете повече от личните данни за целите на обработването;
[_] възразявам срещу обработването

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



Адрес за кореспонденция : 
…………………………………………………………………………..,

Тел.;………………. ...............; имейл адрес: 
………………………………………………………….

Дата: .................... С уважение: ........................

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 18

Право на ограничаване на обработването

1.   Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се

прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора

да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква

вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните

ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка

дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

2.   Когато  обработването  е  ограничено съгласно параграф 1,  такива данни се  обработват,  с  изключение на

тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването,  упражняването или

защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания

от обществен интерес за Съюза или държава членка.

3.   Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването съгласно параграф 1, администраторът

го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.


