
БЪЛ ГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
wWW.Ьяпs.Ья

Приложение J,Гsl Д към ПрOцсдура за предOс,тавяне на лични двннll

ЗЛЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ДАДЕНИ ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата..,....,...........
(посочвап се mрчпе uЙeqa)

зАявявАм

искам да се възползвам от правото на възражение срещу обработване на свързаните с мен

( посочеmе наuменованuеmо на аOмuн сmрапора)

дадени на. .., ... . ... .. . ..... ....за следната обработка
(пpll възмоlсносm се посочва dапа ) ( посочва се обрабопlкапп \

( hосочва се абрабопхапш )

Бул, Цариградско шосе 72, СоФия 1784

Тел,:02 979 5470,02 979 5491
Ел, Мрес: secletariate@b8ns,bg

( посочм се обрабоmка lа )

( посочва се обрабоmхапа )

Причините са:...........,,......,...

( посочваm се прчччнчпё)

( посочва| се прччllн пlе)

( посачвап, се прчч нuпр)



Е}ъз основа на горните причини желая да бъде преустановено обработването на следните

мой лични данни; ....,..,..,.,..

| посочвап се почно Kou лччпч daHHtt )

( посочваm се почно Kou пllчнtl aa\Hn )

( посочвап се ltлоч о хо1| л1|,\нil tаннu )

( посочвап се почно xou лччн1l йHHll )

,щадените от мен за обработка лични данни, които искам да не се обработват се намират:

( посочва се пючно )

( посочва се ftоцно )

( посочва се почно )

( посочва се почно )

Информиран/а съм и разбирам, че направеното от мен ограничение ва обработка

на мой лични данни, не нарушава съгласието ми за обработването на личните ми данни

преди извършването му във вида в който съм го подал/а,

flaTa:...,............

гр. ... ... ... .,. ... . ,,.

Подпис:.............



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW.Ьяпs,Ья

Приложение Nol А кьм Процедура за предоставяне }la лични даннll

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИСКАНЕ ЗАДОСТЪП ДО ДАДЕНИ ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАННИ

[олуподписани ят / жа....,,....,,.. -.. -,. 
;;: ;;. ;;;;;;,; ;;.. 

".

(пt Оу4,,, лоdхоdяtt1 ttdенплфч Ka lop) (пасочва се качесmвопlо на лчцепо спр,дlо adцllч cnlpa lopLt)

( N ёру? поdхоОпu! йеlппull)uхапор) (посочвапl се dанн пlе оm dокуме|Dlа)

( посочва се обрабопкапlа 1l обрабоmванllmе аанн )

Бчл, Цариградско шосе 71, София \784
тел,:02 979 5470,02 979 5491

Ел. Мрес| 5ecretariate@b8n5,bg

( посочва се обрабоl халlла l обрабопванчmе daqчll )



За dа нu поdпомоzнеrпе в mърсенепо на Вашаmа uнформацчя, Bu MoltuM ёа Hu dаdеmе
възмоэ!сно най-мноzо dопълнumелна uнформацuя - напр., ако спе бuыu слуJrcumел ко?а е

прекраlллено правооmноulенuеmо. Прu възмоr!сносп, молtччt dа конкреmuзuраmе u

mърсеналпа uнформацtlя - напр, каmо посочumе, че JIселаеmе копuе оп KottKpemeH вud

обрабоtпванu ёаннu

Начин на получавене на копие/извлечение от личните данни

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

Е писмена справка;

П копие на предоставен от мен технически носител;

П по електронен път на посочения електронен адрес за кореспонденция

Искането на достъп до личните ми данни, не нарушава съгласието ми за

обработването на лични данни преди извършването й и след нея, във вида в който съм я

подал/а.

,Щат1:..............,.

гр.... ... ... .,. ..,. .,.



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

( посочва се обрабопlкаmа )

БYл, Цариградско UJoce 72, СоФия 1784
тел,:02 979 5470,02 979 5491
Ел. Мрес: 5ecretariate@b8n5,b8WWw.Ьgпý.Ьg

приложевие Nр! В към Процедура за предоставяне на лич нц ланl]и

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДАДЕНИ ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАННИ

з АявявАм

Искам да бъдат изтрити свързаните с мен лични данни предоставени за обработка

( посочепр аllменованчепlо иа аdмпнrcпраtlора)

( посочва се обрабоmкаmа )

( посочва се обрабопксlmо )

( посочва се обрабоltlкалхl )

Искането за изтривене е на основание:

(посочва се mочно основанlrcmо )

( посочваоl се лlочно ословон епо )

( осочааh се почно основанuепо )

( посочвапl се Dlочно основанuеmо )



Въз основа на горното основание желая да бъдат изтрити следните мой лични дапни:

(посочмm се почtло kоч лllч l da\Ht! )

( посочвапl се почно xou Jlчцн1l ёаннч )

( посочвапl се Dlочно Ko1l лtч]1ll dаннll )

( посочвап се почно Kol лlчнu йнн1l )

.щадените от мен за обработка лични данни, които искам да бъдат изтрити се намират:

(посочва се lоч о )

( посочва се пlо\но )

( посоцва се mоцно )

(посочва се пач о)

( посочва се плочно )

( посочва се t|лочно )

информиран/а оъм и разбирам, че направеното от мен изтриване на мой лични

данни, не нарушава съгласието ми за обработването на личните ми данни преди

извършването му във вида в който съм го подал/а.

.Щаr,а:

гр.. ... ... ... .....,...

Подпис:.............



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
Бул. Цариградско u,]oce 72, СоФия 1784

тел,|02 979 5470,02 979 5491

Ел. Mpeci 5ecretariate@bgns.b8

WWW.bEns.bE

(шlt dpyz поDхоОяu1 йенппr|rкапор) (посочва се качесmвоlло на л цеtllо спрrыо qdмчн сtllраллора)

искането може да бъде направено и чрез пълцомощник, В този случай към него се

прилага писмено пълномощно.

Пълномощник...
(посочвап се прumе мена)

с ЕГlVЛНЧ:. .... .. ... . .. ... . ...пълномощно""""""""
(шч dpyz пйхоdяu1 uЬенmlФuкапор) (посочваm се ааннumе оп ёоцменmа)

з Аявяв Ам

информиран/а съм и разбирам, че направената от мен корекция, не нарушава

съгласието ми за обработваното на лични данни преди извършването й и след нея, във

вида в който съм я подал/а.

.Щата:.,,,......,....,

гр. ...,... ... .. . .. .,..

Подпис:............,



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW.Ьяпs.Ьр

прилOжение фlБ към лрOцедура за предOgIавяне на лични ланни

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОГРАНИtIАВАНЕ НА ДАДЕНИ ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАIIНИ

Щолуподt Iисан иятlа,га.
(посочвап се mрu lе 1!мена)

Бул. Цариrрадско ч]осе 72, СоФия 1784
тел.] 02 979 5470,02 979 5491
Ел, Мрес] sEcretaliate@b8ns.bg

(tлl dруz поdхоdяtt1 ltde япlпhll хапор)

Искането може да бъде направено и
прилага писмено пълномощно.

(посоцаq се хачеспво|по на лllцепlо спрrlмо аdмllнчслрапюра)

чрез пълномощпик. В този случай към него се

пълнопlощник.
(посочваm се пlpulie ена)

с ЕГН/ЛНtI:.....,...,.......,..пълномощно.
(tm dруz поdоПяtt1 ltDeнmllфlщо lор) (посочвап1се dаннlп е оlп dо^.чмumа)

зАявявАм

Ограничавам мой лични данни предоставени за обработка

на..........,......
( посоцеklе наuленованчепо на аdмuн апраmора)

дадени на. .., . ., . ,,. .. . .. . ,. . ...за следната обработка
(прч въэмоrlсносп се посо,лва Оаmа ) ( посочва се абрабо lкапш )

( посочва се обрабоmкапа )

( посоцво се обрабоklкапlа )

( посочва се обрабоtпкаmа )

причините за ограничаване на дадените от мен за обработка лични данни са:

( посочвап1 се поцно прllчllнll\ле )

(посочваDl се пlочна прllчllнllпlе )

(посочбап се Dlоч о прllчllнumе )

( kФочваm се почно прuчuнulпе )

Ограничавам следните мой лични данни:.,... ................. 1

(посочмm се почно Koll лччнlt 0анн )

с ЕГН/Л[iЧ:..,,....,,...,....,.в качеството си на.



( посочваm се почно xou Jlllчн1l OaHH1l )

( посочвап се пlочно коч лччнч dаннч )

( посочвап се почlло Kou ллчн1l йнн1l )

Дадените от мен за обработка лични данни, които искам да огранича се намират: ...,..........

( посо\ва се къOе се нам рап1 )

(посочвапl се къОе се намvрап )

( пасочваm се къdе се HaMtlpaпl )

( поеочааm се хъdе се налчрапl)

Информиран/а съм и разбирам, че направеното от мен ограничаване на обработка

на лични данни, не нарушава съгласието ми за обработването на лични данни преди

извършването му и след него, във вида в който съм го подал/а.

.Щата:................

гр.,....,.,..........,

Подпис:



БЪЛ ГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW,Ьрпs.Ьg

[lрилOх{снпе J,I!l Г t(ъM ПрOцедура ]а предOставяне на личlllл данни

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАДЕНИ ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАННИ

(all dр!е поdхоdяu| udенпlпlruкаmор) (посочм се качесmвопо на !чцеmо спрrL\lо аdмuнлrcmраmора)

искането може да бъде направено и чрез пълномощник. В този случай към него се
прилага п исмено пълномощно.

ПЪЛНОМОЩНИК", ",;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;;;,

с ЕГlVЛНrI:....,........,......пълномощно............,...
(ttлч tpyz поdюdяttl йенпuфllкапор) (посочва l се dаннlmе оm dоIуменпа)

зАявявАм

(прч възмоэ{носп се lюсочва dапа ) ( посочва се обрабапкапа \

Бул, Цариградско шосе 72, СоФия 1784
тел,| 02 979 5470, 02 979 5491
Ел, Мресi secгetariate@bgns Ьg

( посочм се обрабоmкаmа )

( посочва се обрабоппапа )

( посочва се обрабоmкапа )

Причините са:...,

( посочваh се прчч нllпlе)

( пасочваt се hр чu ll\lе)

( посо,вап се прlчлнлlпе)

( посочвап се пр чuнlоrc)



Въз основа на горните приtlинИ желая да бъдат прехвърлени следните МОЙ Лични данни:

( посочваll се поцно хоч luчнч dанl]ч )

( осочваm .ё поцно коч лччнч dанн| )

( пасоцвап се почllо Ko1l lllt,lilldaq|u )

,щадените от мен за обработка личяи данни, които искам да бъдат прехвърлени с0

намират:

( посочва се пючно )

( hосочва се mочно )

( посочва се поцФ )

посочените категории лични данни желая да бъдат прохвърлени в пригоден за машино

чет9не формат на: ...,....................

( посочва се почно аdi|uнчспрапора )

( посочва се mочно аdмuнrcпраmора )

нам иращ се на следн ият адрес :...,.,... " " " " " " "
( поеочва се почен аОрес на аdмllнчспраmора )

-' ' 
( посочм се mочен аdрес но аdмuнuспрапора )

телефон за контакт:......,....-".....,|;;;;;":;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

информиран/а съм и разбирам, чо направеното от мен прехвърляне на мой лични

данни, не нарушава съгласието ми за обработването на личните ми данни преди

извършването му във вида в който съм го подал/а,

,Щата:...........,.,..

гр. ... ... ... ... .... ...

Подпис:...,.........



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WwW.Ьяпs.Ья

Приложонfiо N92 Д към Процедура за възрмение за обработка на лични данни

до

(посочват со точI]о)

(посоч ват се точно)

9НапраВенонаоснованиеотобциярегламентзащитаналиЧнитеданни'Виинформираме'

че исканото от Вас възражение е извършено,

вярваме, че сме удовлетворили Вашите изисквания, ако възникнат въпроси или

притеснения, молим не се колебайте да се свържете с нас,

С чважение:

П р е dce t) uttte.,t tl0 Б,l,,,l2орсl|0 яОреllо
illylcecпtBtl

Ilзеоmвuл:

Длъlсноспно лцце по заlцulпа на

лччнu dаннч в БЯД

Бул, Цариrрадско UJoce 72, СоФия 1784

тел,|02 979 5470,02 979 5491

Ел, Мресi secletariate@b8ns.b8



БЪЛ ГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
!ryv'/\r,/фс!ýД

приложýние Nо В към процедура за изтрлзане на лични даllни

до

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

(къде е извършено деЛствисго)

(ьде е извьршево деИgгвtiсго)

Изтрити са следните категории лични данни......
(посочват сеточно)

(посочват се точно)

вярваме, че сме удовлетворили Вашите изисквания, ако възникнат въпроси или

притеснония, молим не се колебайте да се свържете с нас.

с чваженltе:

ПреDсеdаtllел
0р))Jrсесmв0

Бъitzаllско яDрено

изеоtttвttл:

Длъuсносmно лuце по зслццmа на
лччцч dаннч в БЯД

БYл, Цариградско UJoce 72, СоФия 1784

тел.|02 979 5470,02 979 5491
Ел, Адресi 5ecretariate@bgn5,bg



БЪЛ ГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW.Ьgпs.Ья

Приложение Ns2 А кьм Процедура за искане за достъп до личl!и данни

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗАДОСТЪПДО JIИЧНИ ДАННИ

Уважаеми господинЛУважаема госпожо. . .., .

Пишем Ви в отговор на Вашето
искаlIс

(посачвапр dаmа ! начl!н lи получаване на чсканеп]о)

направено на основание член 15 от Общия регламент относно защитата на данните.

1. дЕЙствия по искАнЕто

По,гвърrкдаваме, чс

(посочвапр на аdмu uсmрапюра)

обработва Ваши лични данни. Предоставяме Ви копие от личните данни иlили

извлечение от носителите на данните, до които сте поискали достъп като приложение

към настоящото писмо. Информацията, предоставена Ви в отговор на искането, не

включва информация, която разкрива личните данни на трети страни.

2. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА

Извършихме тьрсене в наличния ни информационен фонд и идентифицирахме

наличната за Вас информачия,

2,1, Категор1-1и данни }t цели, за които се обработват

В резултат на търсенето установихме, че обработваме следните категории лични данни,

които обработваме за посочените цели:

(Посочваm се ха|lеrорчlпlе ooчHu l целllmе, за коuлlо се обрабопво всrха Kaпeropllя,)

Бул, Цариградско шосе 72, СоФия 1784
тел,i 02 979 5470, 02 979 5491
Ел, Мрес| secretariate@b8ns,b8

(Посочвапlсе капе?орлllhlе dаннч u целlllrле, за KollDlo се обрабо ва всrка каmеzор я,)

(Посочмпl се Kame?opllllt,le dанн 1! целчD]е, за коuпо се обрабопва всяка каmе!орuя,)

(Посоцвап се каmеzорчumе dаllпччцелllпе, эа хоuпо се обрабопва бсяха kапеzорuя,)



2,2, Формат на личните данпи

Всички данни, които се отнасят до Вас, са налични

(посочваmе dол1l Оаннumе се офабопвап в елекпронна форма !1J/ll на rарпl!ен носllпел)

2,3, Източник на личните даннп

точката се попълва само когато данните не са получени от субекта на данните,

Получихме личните Ви данни от
,..;..............,,... (посо\вапе tзпоцнllка на dаннuпе)

гJъв връзка с

(посочвапе прllчllнаmа за пол!чаванеmо)

2.4. Получатели на личните даЕни

2.4.1. Получателите на лпчни данни в рамките на ЕС

Получателито на личните Ви данни в рамките на ЕС
вкJtючват:........,..

(преOосплавя!iе млпlпе лuчнl! dаннч на -софпуер за ТРЗ l Ор)

(преdоспавrьае ваuulпa llччнч dаннt нq за ТРЗ u ар)

(преёоспавrше ваuапе лччн1l dа llч на -со(l)пуер ?а ТРЗ dр)

(преОоспавяме вач lmе лччнч йннl на -со4lmуер эа ТРЗ u dр)

(преdоспав'lме ва lчйе лчцн dаннч на -со(l1пуер эа ТРЗ 1l dр)



2.4.2. Получатели в трети държави или мФ(цународни организации

2.4.2.1. Получаtпелumе на лuчнurпе Bu ёаннll включваm;

(преОосll\ав,Luе ваччо е лпчн dаннл на dърrав| чэвън ЕС)

( реdоспавяме вачоlmе лtчнч dанн нq dърЕавл uзвън ЕС)

(прёаоспlмяме вашuпе лuчнх ёаннч на dърэrавч 1ввън ЕС)

2.1.2.2. Гаранцuч прu преOаване на dаннumе в mреmu сmранч

При предаване на данните Ви в трети страни, прилагаме слелнит9 гаранции:

(обц л пехнч ч ес Ku MepKl 0

(обх|1l lехпrчесхlмеркu)

(об l l pl п l е х п 1 l ч е с к1 l jI е р Kll)

(о61 l|ll m ех HIl чес кч м е prl !)

2.5. Носител на личните дапни и срок за съхраняването им

информацията, която представлява Вашите лични данни, се съдържа на няколко

носителя, Носителите и нормативните срокове за съхраняването им са посочени в

следната таблица:

liосител IIа лични данни Срок за съхраняването i\{y



3. вАшитЕ прАвА

Като субект на данните, които ние обработваме в качеството си на администратор,

имате право да поискате от нас упражняването на следните права:

(прчло\lсur|u права на субекm mе на йннч u условuяmа эа уваэЕаванепо u,u)

(прлло)lсllr|t права на субекп пе на dаннп !словllrпа за увФrаванепо uл)

(прlйоllсч,ull права на субекпuпе на lанн 1l условлumа за уваэlсаванепо 1lrl)

(прllлоэ!?члч права на сфехmчпе на ёанн1l u условl|rпа эа ува)Еаванеmо м)

(пршоrЕllм1l права на субек,rluпе ла dаннч 1l условчяпа за уааlсаванепо uM)

4. зАключЕниЕ

Вярваме, че сме отговорили на Вашите изисквания, но ако имате някакви въпроси или

прЙтеснения, свързани с молбата, моля не се колебайте да се овържете с нас.

5. приложЕния

Копие от:

извлечение от:

С увлrrrсrrис:

Преdсеdаmел на Бълzарско яdрено
Dрускесmво

,Щлъэtсноспно лuце по зацumа Hq
Jlцчнч dqннu в БЯД



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW-Ьsпs.Ья

Приложýни9 N92 към Процедура за кOрскцlля яа лични данни

до

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми госпожо/господин ..,...,............

в отговор на Вашето заJIвление за коригиране на данни от лична карта, направено на

основание от Общия регламент за защита на личните данни, Ви информираме, че исканата

от Вас корекция е извършена

(къде е извършено дейсгвието)

вярваме, че сме удовлетворили Вашите изисквания, ако възникнат въпроси или

притеснения, молим не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение:

Преdсеdаmел на Бълеарскtl яdрено
dрунсесtпво

Изеопбцп-,

Дllъэлсносlпно лчце по зФцuпа на
пuчнu dаннu в БЯД

Бул. Цариградско цJосе 72, СоФия 1784
Теr,i02 979 547О 02 979 5491
Ел. мрес| 5ecretariate@b8ns,bg



БЪЛ ГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
WWW.Ьgпs.Ьg

прпложенl.Е NФ Б кьм Процедура за 0фаничаванý lla лични даtlни

до

отпоспо: ОтговоJr lla заявлспие с Ваrш Вх. ...................,......

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

(посочватсе точно)

,u*"* nu личните данни, Ви информираме, че исканото от Вас ограничаване е извършено

(къде е извърL!ено действисго)

(кьде е извършено дейсrвисго)

Вярваме, че сме удовлетворили Вашите изисквания, ако възникнат въпроси или

притеснения, молим не се колебайте да се свържете с нас.

С yBaжetlrre:

ПреdсеDаmел на Бълzарско яdрено
Dруаrcеспво

17зZопlвuл.,

Л.цъjкноспно лцце по )ац|uпq на
,luчнu 0аннц в БЯД

БYл, Цариградско uroce 72, София 1784
Тел.:02 979 5470,02 979 5491
Ел, Мрес| secretaliate@bgns.bg



БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
W]ц\rчфсдýфС

ПрилOжение NФ Г кьм ПрOцедура за прснO(jимOсг налпчuи даяни

до

(посочват се точво)

защита на личните данни, Ви информираме, че иоканото от Вас прехвърляне е извършено и

предадено на следния администратор
(посочва се адм ини9гратора)

(посочва се адмииисгратора)

вярваме, че сме удовлетворили Вашите изисквания, ако възникнат въпроси или

притеснения, моля не се колебайте да се свържете с нас,

С yBaжellrre:

Преdсеdоmел на Бълzарско яDрено
dруэкесmво

Длъlсноспно luце по защuпа нq

лччнч daHHu в БЯ!

БYл, Цариградско шосе 72, София 1784

тел,:02 979 5470,02 979 5491

Ел, Мрес| secretariate@bgns.b8


