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

                    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ 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, ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
    Поради това, и на основание член 20 от Регламент (ЕС) 2016/679, желая да получа отнасящите се до мен лични данни. 
  Моля данните да ми бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
.
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 20
Право на преносимост на данните
1.   Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
a)
обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б); и

б)
обработването се извършва по автоматизиран начин.
2.   Когато упражнява правото си на преносимост на данните по параграф 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
3.   Упражняването на правото, посочено в параграф 1 от настоящия член не засяга член 17. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
4.   Правото, посочено в параграф 1, не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.


