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Заявление за  упражняване на права от страна на субект на данни 

 

Заявление за упражняване на права от страна на 

субект на данни 
 

В качеството Ви на физическо лице и субект на данни, съгласно Общия регламент за 

защита на данните, Вие имате право да поискате реализиране на правата, свързани с 

обработката на Ваши лични данни от страна на Данон Груп и всички негови дъщерни 

дружества („Данон“), в това число и „Данон Сердика“ АД. Данон се ангажира да предлага 

най-добрите услуги на своите клиенти, включително сигурност и поверителност на 

личната Ви информация. 

 

За да заявите Вашето желание да реализирате правата си на субект на данни, попълнете и 

подпишете настоящото Заявление и изпратете сканирано копие на следния имейл адрес: 

consumers.line@danone.com. Ако изпращането по електронен път представлява трудност за 

Вас, можете да подаде  заявлението лично или да го изпратите по пощата с обратна 

разписка или чрез куриер на официалния адрес за кореспонденция с „Данон Сердика“  АД 

– гр. София 1330, ул. „Охридско езеро“ 3. С оглед спазването на законоустановения срок за 

отговор,  за дата на получаване на Заявленията, предявени на физическия адрес, ще се 

счита датата, посочена във входящия номер или в обратната разписка.  

 

Ако подавате Заявлението от името на друг човек, заедно с настоящия документ изпратете 

и копие от писменото съгласие за подаване на Заявлението от името на субекта на данните 

и / или пълномощно. 

 

Глава I 

 Данни, нужни за идентификация на заявлението 

 
1.1. Моля, изберете приложим регион:  

а. Европа 

б. Северна и Южна Америка 

в. Азия 

г. Африка 

д. Средния Изток 

 

1.2. Моля, посочете конкретна държава: 

 

 2. За себе си ли попълвате този формуляр или от името на друго лице?  

 

2.1   За себе си (преминете към т.4 и следващите)  

 

2.2.  От името на друго лице*  

* Моля, приложете/прикачете сканирано копие от писменото съгласие за подаване на 

заявлението от името на субекта на данните и / или пълномощно.  

 

3. Идентификационни данни на заявителя (представителя) - три имена, адрес, електронна 

поща:  

 

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

 

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

 

4. Идентификация на субекта на данни: 

 

mailto:consumers.line@danone.com
mailto:consumers.line@danone.com.%20Ако
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4.1 Три имена……………………...……………………………………………………………..… 

 

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

 

4.2 Адрес на електронна поща (ако е приложимо) …………………………………………… 

 

4.3. Дата на раждане:……………………………………………………… 

 

4.4  Пощенски адрес: ………………………………...…………………………………………… 

 

5.Моля, изберете най-добре приложимата опция: 

5.1 Бих желал да науча дали Данон разполага с някаква информация за мен. 

* Моля преминете към въпрос 6,  препращане към глава II, т.7.1 

 

5.2 Вече знам с каква информация разполага Данон за мен. Бих искал да променя част от 

личната информация, с която Данон разполага за мен. 

        * Моля преминете към въпрос 6,  препращане към глава II, т.7.2 

5.3. Вече знам с каква информация разполага Данон за мен. Бих искал да бъдат изтрити 

част от или всички мои данни. 

          * Моля, преминете към  въпрос 6,  препращане към глава III, 7.3 

 

6. Моля, посочете период от време, за които се отнася обработката на данни: 

 

От …………………….…. до ……………….…….. / днес 

 

Глава II 

 Конкретно искане 

 
7. Моля маркирайте правата, които желаете да реализирате. 

 

7.1  Право на достъп  

 

Марка 1 – Активиа; 

Марка 2 – Данонино; 

Марка 3 – Актимел;  

 

Можете да поискате "право на достъп" или информация, потвърждаваща дали Данон 

обработва Ваши лични данни: 

 

7.1.1. Желаете ли да поискате потвърждение дали Ваши лични данни се обработват във 

връзка  с МАРКА 1? 

o Да  

o Не 

7.1.2. Желаете ли да поискате потвърждение дали Ваши лични данни се обработват във 

връзка  с МАРКА 2?  

o Да  

o Не 

7.1.3. Желаете ли да поискате потвърждение дали Ваши лични данни се обработват във 

връзка  с  МАРКА 3? 

o Да  

o Не 

7.1.4. Друго (моля посочете)  
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o ………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

‼ Моля имайте предвид, че ако изберете повече от две от марките на Данон, в зависимост 

от броя на исканията и тяхното подробно описание, може да не успеем да обработим 

Вашето искане в рамките на 30 дни. В такъв случай ще бъдете своевременно информирани 

за забавянето, причините и очакваната дата за изпълнение на искането. 

 

‼ Ако решите да поискате проверка на личните си данни за всички марки на Данон, в 

някои изключителни случаи можем да Ви помолим да платите разумна такса за 

административни цели. 

 

Ако сте отговорили с "Да" на поне един от въпросите от 2.1.1 до 2.1.4, ще Ви 

предоставим достъп до Вашите лични данни и следната информация: 

• цели на всяка обработка на Ваши лични данни, включени в рамките на конкретната 

бизнес единица; 

• категории лични данни, с които разполагаме за Вас в рамките на конкретната 

бизнес единица;  

• получатели или категории получатели, на които личните данни са били или ще 

бъдат оповестени в рамките на конкретната бизнес единица;  

• когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, 

в рамките на конкретната бизнес единица; 

• наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; 

• възможни прехвърляния на Ваши лични данни към трета страна или международна 

организация и вид на предпазните мерки, предприемани от нас в тези случаи;  

 

 

7.2  Право на поправка 

 

7.2.1 Знаете ли вече с какви Ваши лични данни разполага Данон? 

o Да 

      * Моля преминете към следващия въпрос 

o Не 

       *Съветваме Ви първо да попълните искане за право на достъп, посочено в т.7.1.         

В противен случай, ако искането Ви не е достатъчно конкретно е възможно да не 

успеем да го изпълним. 

7.2.2. Въз основа на Вашите познания относно Ваши лични данни, с които разполага 

Данон, забелязали ли сте някои от вашите лични данни, обработвани от Данон, да са 

неактуални или като цяло неточни? 

o Да 

*Моля, преминете към следващия въпрос 

o Не 

Ако желаете да получите допълнителна информация за личните си данни, различна от шестте възможности 

по-горе, моля посочете тук: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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       *Моля, посочете конкретна причина, поради която искате да промените които 

и да е от Вашите лични данни, обработвани от Данон. 

 

7.2.3. Моля, попълнете формуляра по-долу с възможно най-голяма точност. 

 

Вид информация Стара /Грешна 

информация 

За смяна с нова/ вярна 

информация 

Причина за 

смяната 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

7.3  Право на изтриване 

 

В качеството си на субект на данни, Вив имате право да поискате изтриване на Вашите 

лични данни без ненужно забавяне. Данон ще заличи Вашите  лични данни, ако е 

приложимо някое от следните условия: 

• Смятате, че личните Ви данни вече не са необходими във връзка с целите, за които 

са били събрани и  обработени; 

• Желаете да оттеглите своето съгласие, на което се основава обработката; 

o и  няма друго правно основание за обработката;  

• Искате да направите възражение срещу дейности по обработката, на която Данон 

подлага данните Ви;  

• Можете да докажете, че личните Ви данни са били незаконно обработени от Данон;  

• Искате личните Ви данни да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение в 

съответствие с правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява 

Данон. 

 

Моля, попълнете формуляра по-долу с възможно най-голяма точност. 

 

Вид информация Информация за изтриване Причина за изтриване 
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7.4  Право на ограничаване на обработката 

 

Когато упражнявате правото си на "ограничаване" на обработката на Вашите лични 

данни, тогава ние (Данон) можем единствено да съхраняваме личните Ви данни, без да 

реализираме други дейности по обработка, освен ако: 

• Изрично дадете съгласие обработката на данните Ви да продължи; или 

• Данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на 

правни искове или за защита на правата на друго физическо или 

юридическо лице или по причини от значим обществен интерес на Съюза 

или на държава-членка. 

 

Желаете да: 

• оспорите точността на личните Ви данни.  

*Ще ограничим обработката на личните Ви данни за периода на проверката; 

• направите възражение срещу дейност по обработката (въз основа на законните 

интереси на Данон) и ограничите тази  конкретна обработка на личните Ви 

данни, докато Данон провери основанията за обработка; 

• смятате, че някоя от нашите дейности по обработка е незаконна, но не желаете 

данните Ви да бъдат изтрити, а ограничени за обработка; 

• поискате ограничения за обработка от Данон, за да не изтриваме личните Ви 

данни, след като те вече не са необходими, а да ги запазим за бъдещи случаи на 

установяване, упражняване или защита на правни искове. 

 

Вид информация Информация, която трябва да 

бъде ограничена 

Причина за  

ограничаването 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7.5  Преносимост на данни 

 

Можете да получите личните си данни, предоставени от Вас на Данон. Можете да 

получите информацията в структуриран, обичайно използван и машинно-четим формат. 

Освен това имате правото да поискате да предадем обработваните от нас Ваши лични 

данни на друг администратор. 

 

Можете да получавате и искате предаване  на Ваши лични данни в случаи, че са същите са 

събрани лично от Вас (с Ваше съгласие)  във връзка с реализирането на договор или 

обработка, извършена с автоматизирани средства. 

 

Също така директно можем да осъществим това искане чрез пряк обмен на личните Ви 

данни с друг администратор, ако това е технически осъществимо. В такъв случай, моля 

посочете в последната колона на таблицата своя нов предпочитан администратор на данни. 
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Информация, която 

трябва да бъде 

обменена 

Формат (Excel, 

CSV) 

Причина Нов администратор, с когото  

трябва да бъдат обменени 

данните 

    

    

    

    

    

    

    

 

7.6 Право на възражение 

 

Това право е приложимо само при наличие на автоматизиран процес на вземане на решения 

и / или профилиране в някои от дейностите по обработка на Вашите данни, извършвани от 

Данон. 

 

Автоматизиран процес на вземане на 

решения или профилиране 

Информация, която да бъде премахната от 

този процес 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

‼ Моля, имайте предвид, че с цел поддържане на вътрешен регистър на исканията (в случай 

че се свържете с нас по-късно), този формуляр ще бъде съхраняван в нашите системи за 

следващите 12 месеца, след което всякаква лична информация ще бъде анонимизирана и 

съхранявана в архив.  

 

Аз, долуподписаният/та:  

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………., 

(две имена на заявителя) 

 

потвърждавам, че предоставената в настоящото заявление информация е вярна. Данон има 

право да използва  тази информация, за да обработи моето искане. 
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Дата: ………………………………….                               ………………………………………... 

                                                                                                 (подпис на заявителя)           

 

Забележка: За да заявите Вашето желание да реализирате правата си на субект на данни, 

попълнете и подпишете настоящото Заявление и изпратете сканирано копие на следния 

имейл адрес: consumers.line@danone.com. Ако изпращането по електронен път 

представлява трудност за Вас, можете да подаде  заявлението лично или да го изпратите по 

пощата с обратна разписка или чрез куриер на официалния адрес за кореспонденция с 

„Данон Сердика“  АД – гр. София 1330, ул. „Охридско езеро“ 3. С оглед спазването на 

законоустановения срок за отговор,  за дата на получаване на Заявленията, предявени на 

физическия адрес, ще се счита датата, посочена във входящия номер или в обратната 

разписка.  

 

Ако подавате Заявлението от името на друг човек, заедно с настоящия документ изпратете 

и копие от писменото съгласие за подаване на Заявлението от името на субекта на данните 

и / или пълномощно. 

 

mailto:consumers.line@danone.com

