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Приложение № 4 към заповед от 20.05.2018 г.
ПРОЦЕДУРА ПО ИСКАНЕ ОТ ЛИЦЕТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ПО ЧЛ. 16 – 23 ОТ
РЕГЛАМЕНТ 679/2016 В СДРУЖЕНИЕ “ЗДРАВЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
ЦЕЛ И ОБХВАТ
Чл. 1. Настоящите правила имат за цел да регламентират процедурата по отправено искане от
страна на субекта на лични данни за упражняване на правата му по чл. 16 -23 от Регламент
679/2016 до Сдружение “Здраве без граници”.
АКТИВНО ЛЕГИТИМИРАНИ ЛИЦА
Чл. 2. (1) Право на искане има всяко физическо лице чиито данни се обработват от сдружението.
(2) В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
Чл. 3. (1) Лицата, изброени в чл. 2 упражняват правата си, като подават писмено заявление до
сдружението, съдържащо минимум следната информация:
• име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
• описание на искането;
• подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
(2) Подаването на заявление е безплатно.
Чл. 4.(1) При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и
изрично нотариално заверено пълномощно. Когато специален закон предвижда определена
форма за упълномощаване, важи приетото в специалния закон. Такса за обработка на
заявлението не се дължи.
(2) В случай на смърт на физическото лице, респ. подаване на заявление за достъп от неговите
наследници към заявлението се прилага удостоверение за наследници.
Чл. 5. При подаване заявлението получава входящ номер.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Чл. 6. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 3-дневен от деня на
подаването на искането.
Чл. 7. Сдружение “Здраве без граници” разглежда заявлението като извършва последователно:
• Проверка и потвърждаване на идентичността на заявителя – в случай, че идентичността
на заявителя, респ. неговата представителна власт или законен интерес не бъдат
потвърдени, искането се отхвърля само на това основание.
• Оценка на валидността на заявката – дали са спазени формалните изисквания относно
съдържанието на заявлението – ако последните не са, заявлението се отхвърля само на
това основание;
• В случай, че заявлението е подадено от легитимирано лице, респ. същото отговаря на
формални изисквания за неговата валидност, Сдружение “Здраве без граници“” изготвя
писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с
обратна разписка.
Чл. 8. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на
заявителя се отказва достъп до тях.
ПРАВА В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ
Чл. 9. В случай, че Сдружение “Здраве без граници” не отговори на искането в предвидените
срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени
негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на
защита, сезирайки надзорния орган.
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