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Формуляр за предоставяне на клиента на изискуемата по Регламент 
(ЕС) 2016/679 информация при индиректно получаване на личните 

данни (чрез трети лица) по чл.14 от Регламента 

Информираме ви, че съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато 
вие като клиент не сте ни предоставили директно своите лични данни, а това е 
станало посредством трети лица /роднини, колеги, административни служители, 
държавни органи, достъпни информационни системи, регистри и др./, тогава 
най-късно до един месец от получаването на тези данни от третите лица ние 
като администратор …………………………………………………………………………………………………….. 
(изписват се данните на администратора), сме задължени да ви предоставим посочената по-
долу информация, като с подписа си вие следва да потвърдите, че същата сте 
получили надлежно от нас. 

Целта на тази информация е да дадем на клиента необходимите познания за 
това какви дейности по обработка на лични данни ще извършваме като 
администратор, правната обосновка за обработването и сигурността, която се 
осигурява от Регламент (ЕС) 2016/679.  

I. Информация относно администратора на личните данни. /попълва се от
администратора/ 

1. ...........................................................................................................
(пълно наименование на съответната фирма/организация)

Координати за връзка с администратора: …………………………………………………………... 

Адрес за кореспонденция: ......................................................................... 

Телефон: .................................................. 

Мобилен телефон: ..................................... 

Имейл адрес: ......................................................... 

Интернет страница: ................................................ 
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2. Представител на администратора /пълномощник, служител и т.н./:

................................................................................................................    

(три имена)

Длъжност: ...................................................... 

Телефон: ........................................................ 

Мобилен телефон: ........................................... 

Имейл адрес: .................................................. 

3. Длъжностно лице по защита на личните данни: (попълва се само ако е приложимо).

.................................................................................................................... 

(три имена) 

Длъжност: ...................................................... 

Телефон: ....................................................... 

Мобилен телефон: ........................................... 

Имейл адрес: .................................................. 

II. Цели на обработването на личните данни на клиента. /попълва се от
администратора/ 

1. Личните ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите на
предоставяне на нашите услуги, а именно: (описват се целите, за които администраторът
ще ползва данните на клиента)

...........................................................................................................

........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Вашите лични данни обработваме на следното правно основание: (посочва
се от администратора приложимият закон на базата, на който се предоставят услуги, съгласно 
действащото законодателство) 

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

III. Кой получава вашите лични данни? /попълва се от администратора/

1. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица - т.нар.
получатели на лични данни. Разкриването на личните ви данни е
изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Получателите на вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение
на които за администратора е налице законово задължение за разкриване:

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

2. Личните ви данни □ ЩЕ БЪДАТ/□ НЯМА ДА БЪДАТ /администраторът следва да

отбележи избраното решение/ предавани на получатели, които са базирани в трети 
държави или в международни организации.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само ако отговорът е положителен, администраторът следва да попълни 
информацията в т.3 по-долу. 

3. Тази част от информационния документ се попълва от администратора
само когато личните данни на клиента има вероятност да бъдат предавани
на трети лица – получатели на лични данни, които са базирани в трета
държава /извън Европейския съюз/ или в международна организация.

При необходимост личните ви данни да бъдат разкрити на 
получатели в трети държави (извън Европейския съюз) и/ или 
международни организации, следва да имате предвид следното: 

а/ Личните ви данни ще се предоставят на получатели, които са базирани 
в следните трети държави (извън Европейския съюз) и/ или международни 
организации: 
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(посочват се точно получателите и съответно държавите и/или международните организации, в които 
са базирани)
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б/ По отношение на горепосочената трета държава или международна 
организация ИМА/НЯМА /администраторът подчертава вярното/ Решение на 
Комисията, съгласно чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679, според което 
същата/същите  осигурява/т адекватно ниво на защита и не се изисква 
наличието на специално разрешение от Комисията.  

в/ При възникване на обстоятелства, поради които Европейската комисия 
реши, че третата държава и/или международна организация е престанала 
да осигурява адекватно ниво на защита, съгласно чл. 45, пар. 5 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, ще бъдете своевременно уведомени. Предаването 
на личните ви данни към трета държава или международна организация с 
променен статус по отношение нивото на защита, ще продължи само след 
предприемане на необходимите мерки и гаранции от наша страна, за което 
ще бъдете изрично информирани. 

г/ Когато по отношение на третата държава и/или международна 
организация няма Решение на Европейската комисия, съгласно чл. 45 от 
Регламента, то съгласно чл. 46, пар. 1 от Регламента ние, като 
администратор на личните ви данни, сме предвидили подходящи гаранции 
и сме се уверили, че са налице приложими права на субектите на данни и 
ефективни правни средства за защита, съгласно чл. 46 и чл. 47 от 
Регламента. 

IV. Категорията лични данни, които обработваме /попълва се от администратора/

Информираме ви, че обработваме следните категории ваши лични данни, 
а именно: /посочва се примерна категоризация на данните – адрес, телефон, банков сметка, e-mail, данни
за гражданско състояние и др./ 

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

V. Допълнителна информация.

1. Срок на съхраняване на личните ви данни /попълва се от администратора/

Личните ви данни ще бъдат обработвани за срока, посочен от вас в
Декларацията-съгласие за обработване на лични данни. Извън този срок
вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас, като
администратор, за срок от ..................................................................... 

2. Информираме ви, че като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента
вие имате правото да  изискате от нас като администратор достъп до
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личните ви данни. При постъпило искане от ваша страна за достъп до 
личните ви данни, ние ще ви предостави копие от всички данни, които 
понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни 
копия, е възможно да ви бъде поискана административна такса в разумен 
размер. Искането ви за предоставяне на достъп до личните ви данни като 
клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, 
а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете 
формата, в която желаете да получите копието на личните ви данни. Ако 
сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква 
форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана 
електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel 
файл или др.  

3. Съгласно Регламента, вие, като субект на лични данни, имате право да
искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно
забавяне неточните лични данни, свързани с вас. Имате право да искате
непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне
на декларация, като се имат предвид целите на обработването.

4. На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да
искате от нас като администратор изтриване на личните ви данни,
когато е налице някое от посочените в същия параграф основания
например:  личните ви данни повече не са необходими за целите, за които
са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите
съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, както и можете да оттеглите
съгласието си за обработка на личните ви данни, когато ние като
администратор нямаме правни основания да продължаваме извършване на
обработка, включително когато считате, че личните ви данни са били
обработвани незаконосъобразно от нас. Искането за изтриване на личните
ви данни (или „правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез
устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.

5. Имате правото да поискате ограничаване на обработването на
личните ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени
в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба,
а също и чрез електронни средства. Преди отмяната ограничаването на
обработването на личните ви данни, ще бъдете уведомени от
администратора.

6. Имате право да направите възражение срещу обработването на личните
ви данни.
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7. Ако вашите лични данни се обработват въз основа изрично съгласие или
на базата на договорно задължение за обработка и ако същевременно
обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез
автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив)
имате т.нар. право на преносимост на личните ви данни – т.е.
правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички
обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това
право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както
правото ви да получите личните данни, които ви засягат и които сте
предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван
и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате
прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

8. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви
данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента
по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне
законосъобразността на обработването, извършено въз основа на
даденото съгласие.

9. Имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита
на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на правата
ви от наша страна като администратор.

10. Имате право да знаете, че □ ИЗВЪРШВАМЕ /□ НЕ ИЗВЪРШВАМЕ

/администраторът следва да отбележи  избраното решение/ автоматизирано вземане на 
решения, включително профилиране във връзка с вашите лични данни, 
които обработваме. 

11. Информираме ви, че законните интереси, които преследваме във връзка
с обработката на личните ви данни като наш клиент, е предоставянето на
възможно най-висок стандарт на услуги.

Дата: ………….. 

Информацията е получена от: 

………………………………………..
/име и подпис/ 


