
З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
За достъп/ изтриване/ коригиране/ ограничаване на обработката/ възражение срещу 

обработката на лични данни/отказ от програма за лоялни клиенти 

Данни за лицето, за което се отнасят исканите лични данни: 
 ................................................................................................................................ 

(три имена по документ за самоличност) 

Адрес: ............................................................................................. 

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

Дата на раждане: ............................................................................. 

Номер на Клубна карта ………………. 

Предпочитана форма на комуникация (моля посочете данни, където се изискват): 

 на указания адрес за кореспонденция

 по Е-mail: ............................................................................................... 

 в офис на „Май Маркет“ АД (гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бул. "Света 
Елена" 10)

В случаите на подаване от упълномощено лице се попълват и следните данни: 
Пълномощник: 
..................................................................................................................................... 

(три имена) 
Адрес за кореспонденция: .................................................................................................. 

Уважаеми господин/госпожо, 

ЦЕЛ НА ИСКАНЕТО: Моля посочите едно от изброените по -долу обстоятелства. 

 Бих желал/а да упражня правото си по член 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
да получа достъп до лични данни, свързани с мен, налични във Вашата система. 

 Бих желал/а да упражня правото си по член 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
да бъдат коригирани неточни/ непълни лични данни, свързани с мен, налични във 
Вашата система. 

 Бих желал/а да упражня правото си на отказ от програмата за лоялни клиенти
и правото си по член 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 и да бъдат изтрити лични данни, 
свързани с мен, налични във Вашата система. 

 Бих желал/а да упражня правото си по член 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
да бъде ограничено обработването на лични данни, свързани с мен, налични във 
Вашата система. 

 Бих желал/а да упражня правото си по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
възразявам срещу обработването на личните данни, свързани с мен, във Вашата 
система и Ви призовавам да прекратите обработването. 



ОПИСАНИЕ:  Моля посочете точни данни за информацията, за която искате да 
упражните правото си като субект на данните (описва се вида на данните, които трябва 
да бъдат заличени или изтрити, срещу които възразявате да бъдат обработвани или 
желаете да се ограничи обработката; посочват се данни, които са неточни/ непълни и 
следва да бъдат коригирани, в т.ч. се предоставя коректната информация). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ........................................................................................................... 
(описват се приложените документи – в случаите на упълномощаване се прилага и 

оригинал на нотариално заверено пълномощно) 

Дата: ............................. Подпис: 
.............................. 
Гр./с. ................................               (имена) 


