ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ (ПО ЧЛ. 15 ОТ ОБЩИЯ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДННИТЕ)
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ (ЗАЯВИТЕЛ) Име, презиме, фамилия:…………………………………………………………..
ЕГН/ЛНЧ: …………………… За контакт: телефон………………………………. e-mail………………………………...
Адрес: …………………………………………………………………...……………………………………………………..
Адрес за кореспонденция……………………………………………………………………………………………………..
ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛ Име, презиме, фамилия: …………………………………………………………
ЕГН/ЛНЧ: …………………… Пълномощно № …………… на нотариус………………………… с Рег.№ ……………
За контакт: телефон……………………….e-mail…………………… Адрес ………………………………………….......
Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………………………………………….
Моля, посочете каква информация желаете да получите:
…………………………………………………………………………………………………................................................
Моля, посочете предпочитан начин за получаване на информацията, чрез попълване на избраното:
1. На хартиен носител - в магазин на А1 на адрес, срещу представяне на документ за самоличност:
Гр./с. ……………… Ул. ………………………………………………………………………… №…………………….
2. На хартиен носител - като пощенска пратка на адрес, срещу представяне на документ за самоличност*:
Гр./с………………… пк…… жк………………Ул. …………………………№ ………бл. ……Вх. ……ет….. ап. ……
* Когато е избрана опция исканата информация да се изпрати на избран от Заявителя адрес, информацията се
изпраща по куриер за сметка на Заявителя на искането.
3. По електронен път - на посочен от мен електронен адрес за кореспонденция:
e-mail: …………………………………мобилен телефон**…………………………………………………………………
**Информацията ще се предостави във файл, заключен с парола, а паролата бих искал да получа чрез кратко текстово
съобщение на посочения мобилен телефон.
Известни са ми следните обстоятелства:
•
•
•

В случай че искането ми е повтарящо се във времето, А1 може да наложи прилагане на такса.
Заявлението дава право на достъп само до лични данни на заявителя.
Предоставям личните си данни за целите на обработване на настоящото заявление. За тези цели А1 ще
съхранява данните до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции
на клиенти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до
окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.
• А1 обработва лични данни на физически лица съгласно Политика за защита на личните данни, публикувана
на адрес: www.a1.bg.
• Липсата на данни за идентификация в заявлението и отказът от да бъде проверена самоличността чрез
представяне на лична карта (при подаване в магазин на А1) ще доведат до невъзможност да се предостави
отговор на заявлението. В този случай ще е необходимо да представя заявление с нотариална заверка на
подписа на заявителя.
• Заявление, подадено по пощата или чрез електронната поща, без квалифициран електронен подпис следва
да е с нотариална заверка на подписа на заявителя.
• Заявление, подадено чрез пълномощник, следва да е придружено с пълномощно с нотариална заверка на
подписа.
Ако имате някакви въпроси, свързани с искането Ви, докато ние го обработваме, молим да се свържете с нас на
следния имейл адрес: dpo@а1.bg.
Три имена на Заявителя:…………………………………………………………………………………………………….
Дата: ………………………………………………………….. Подпис:
Три имена на служителя на А1, приел заявлението в магазин на А1:
Дата: ………………………………………………………….. Подпис:
(с подписа си служителят декларира, че е направил проверка на самоличността на клиента, чрез преглед на личната
му карта и сверяване на данните за идентификация, посочени в заявлението)

