
ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО 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 достъп до лични данни 

На основание чл. 15 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/6791, искам “АЛКАЛОИД” ЕООД да 
ми предостави следната информация: 
(Моля, отбележете с Х полетата, за които изисквате информация)  

 “АЛКАЛОИД” ЕООД обработва ли личните ми данни?  

 Какви са целите на обработката на личните ми данни?  

 Кои категории мои лични данни обработва “АЛКАЛОИД” ЕООД?  

 На кои получатели или категории получатели са или ще бъдат разкрити личните ми данни? 

 Какъв е предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните ми данни? 

 От какъв източник се събират личните ми данни? 

 Прилага ли “АЛКАЛОИД” ЕООД автоматизирано взимане на решения, включително профилиране на 
личните ми данни, както и какви са правните последици от това?  

 Прехвърля ли “АЛКАЛОИД” ЕООД личните ми данни на трета държава или международна организация? 

                                                             
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). 



 Кой е надзорният орган, до който мога да подам жалба? 

* Искам да ми бъде предоставено копие от личните ми данни в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Общия регламент 
за защита на данните (ЕС) 2016/679.   

 

 

 

Изпратете отговора на искането ми на следния адрес: 

 Постоянен/настоящ адрес:  

 Имейл адрес:                                  

 

 
Подпис ____________                                                          Дата ____________ 

 
 

 

 
 
Важни бележки: 
 

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

законово ограничение (чл. 37a(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. Крайният срок може да бъде удължен за още два месеца, за което субектът на 

данни ще бъде уведомен своевременно и ще бъдат посочени причините за забавянето; 

 „АЛКАЛОИД“ ЕООД  може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи необходими 

за предоставяне на изисквана информация (в зависимост от обема на информация, сложността й, 

необходимото време за набавянето й) и може да откаже да изпълни искането, ако то е неоснователно или 

прекомерно; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


