
ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

1. Данни за субекта на данни 

Име и фамилия  Телефон  

Адрес  Имейл  

2. Категория на субекта на данни, към която спадате: 
(можете да изберете една от следните категории: потребител на секцията “Среща с експерт”, Експерт в 
секцията “Среща с експерт”, Потребител на уебсайта PREMAMADUO, лице, докладващо нежелани 
лекарствени реакции, посетител на уебсайта PREMAMADUO, др.)  

 

 Категория на субекта на данни: 

 

 

 

Отношенията Ви с „АЛКАЛОИД“ ЕООД (за да можем да отговорим възможно най-бързо на искането Ви, 

моля, опишете отношенията, в които се намирате с „АЛКАЛОИД“ ЕООД и лицето/а за контакт в „АЛКАЛОИД“ 

ЕООД) 

 

 

 

 

 

 

3. Описанието на искането за коригиране на лични данни 

На основание чл. 16 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/6791, искам „АЛКАЛОИД“ ЕООД 
да коригира или допълни личните ми данни, както следва: 
 

 

 

 

 

Изпратете отговора на искането ми на следния адрес: 

 Постоянен/настоящ адрес:  

 Имейл адрес:                                  

 

 
Подпис ____________                                                          Дата ____________ 

 
 

 

 
 
Важни бележки: 

                                                             
1 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). 



 „АЛКАЛОИД“ ЕООД си запазва правото да откаже изпълнение на искането Ви, ако то противоречи на 

законово ограничение (чл. 37а(1) ЗЗЛД); 

 „АЛКАЛОИД“ ЕООД  има правото да потвърди вашата самоличност и може да се свърже с Вас за 

допълнителна информация, която е необходима за идентифицирането на личните Ви данни, както и да 

използва всички разумни средства, за да установи Вашата самоличност; 

 „АЛКАЛОИД“ ЕООД  ще отговори на искането Ви възможно най-скоро, но не по-късно от един месец от 

деня на получаване на искането; 

 „АЛКАЛОИД“ ЕООД може да наложи разумна такса за искането въз основа на административните 

разходи (в зависимост от обема, сложността, необходимото време за изпълнение) и може да откаже да 

изпълни искането, ако то е неоснователно или прекомерно; 

 


