„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД
Адрес: гр. София, Околовръстен път № 260
Тел: + 359 2 80 44 100 web: www.new.fiat.bg

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице
Три имена *
Уникален идентификатор
ЕГН/ЛНЧ
Друг
Данни за контакт
Държава / Град *
Настоящ адрес *
Телефонен номер *
E-mail
Допълнителни данни за
идентификация1
Представител на субекта на данни:

Действате ли като представител от името
на субекта на данни?

НЕ ☐

ДА ☐

Ако "Да", моля, посочете в качеството си
на какъв (например родител, настойник,
попечител, упълномоще представител)
Данни на представителя:
Три имена *
Данни за контакт
Държава / Град *
Настоящ адрес *
Телефонен номер *
E-mail

1

Могат да бъдат лични документи или друга информация, която недвусмислено потвърждава
самоличността и може да бъде попълнена за еднозначно разпознаване на лицето.
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Допълнителни данни за
идентификация на
представителя:

Моля, приложете доказателства 2 , че сте законно упълномощени да
получавате тази информация.

Описание на оплакването и данни, за които се отнася *

2

Например, заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др.
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Предпочитана форма на получаване на отговор по жалбата *:
Изпращане на решението на хартиен носител на посочения пощенски адрес

ДА ☐

Изпращане на решението сканирано на посочения електронен адрес (e-mail)

ДА ☐

Устно уведомление на посочения телефонен номер

ДА ☐

Лично връчване на хартиен носител на място в офиса на Администратора на адрес: град
София, Околовръстен път № 260, след предварително уговаряне на ден и час

ДА ☐

Друго

ДА ☐

Задължителни за попълване са само данните, обозначени с ×. При наличие на непопълнени задължителни данни се
счита, че жалбата не е подадена и Администраторът няма задължение да я разглежда и да се произнася с решени по
нея. При наличие на тази ситуация подателят на жалбата се уведомява, ако последното няма да създаде големи
затруднения за Администратора и ако е посочена поне една от формите за контакт (адрес, телефон, e- mail). Липсата
на e-mail на субекта на данни не опорочава подадената жалба, ако лицето не разполага или не желае да посочи такъв
при условие, че са попълнени всички останали задължителни данни

В случай на нарушаване на правата ви съгласно приложимото законодателство за защита на
личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както
следва:
•
•
•
•
•
•

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

2. ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, долуподписаният, .................................................................................................................................,
като декларирам, че посочените по-горе данни са верни и точни, с настоящото представям пред
„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО “ ЕАД жалбата ми.

Дата:

Подпис3:

Аз, долуподписаният,.................................................................................................................................,
в качеството ми на представител, като декларирам, че посочените по-горе данни са верни и точни,
с настоящото представям пред „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО “ ЕАД жалбата ми.

Дата:

3

Подпис:

При подаване на жалба по електронен път подпис на подателя не е задължителен.
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